
 

 
 
Aan alle leerlingen en ouders/verzorgers Pax junior 
 
 
 
Datum : 23 juni 2021 
Betreft : Einde schooljaar 2020/2021 
Ref. : WIE/SG/U21-153     (2.4.03) 
 
 
 
Beste leerlingen, ouders/verzorgers, 
 
Volgende week starten de 3 laatste schoolweken van schooljaar 2020/2021. Een uitzonderlijk 
schooljaar, maar we eindigen toch met een aantal vaste onderdelen. 
 
Maandag 28 juni t/m vrijdag 2 juli toetsweek: 
Zie overzicht met rooster en instructies dat eerder met jullie gedeeld is. De leerlingen hebben dit rooster 
ook op papier gekregen. Het staat tevens in Zermelo. 
 
Inleveren kluissleutel tijdens de proefwerkweek  
De leerlingen uit klas 2 moeten hun originele kluissleutel (geen bijgemaakte sleutel) inleveren volgens 
onderstaand schema. Tevens moet het kluisje schoon worden opgeleverd. 
  
KLAS DATUM TIJD 

WBK2A maandag 28 juni 11.55 uur 

WBK2B maandag 28 juni 11.55 uur 

WKT2A dinsdag 29 juni 11.05 uur 

WTH2A maandag 28 juni 09.55 uur 

WHV2A dinsdag 29 juni 09.55 uur 

WHV2B dinsdag 29 juni 09.55 uur 
  
De leerlingen uit klas 1 moeten hun kluisje opruimen. De leerlingen uit klas 1 moeten ervoor zorgen dat 
hun kluisje uiterlijk woensdag 30 juni opgeruimd en schoon is. Zij behouden hetzelfde kluisje voor het 
volgende schooljaar.   
 
Maandag 5 juli: 
Uitloop toetsweek (inhaaltoetsen) en uitloop LOB-gesprekken. 
 
Woensdag 7 juli:  
Inzage gemaakte proefwerken toetsweek bij de mentor van 12.00 – 12.30 uur. De leerlingen moeten 
zich hiervoor aanmelden bij hun mentor. Dit kan middels het versturen van een mailtje naar hem/haar. 
Uiterlijk maandag 5 juli moet de aanmelding bij de mentor binnen zijn. 
 

WBK1A WKT1A WTH1A WTH1B WHV1A WBK2A WBK2B WKT2A WTH2A WHV2A WHV2B 

LOK 14 LOK 12 LOK 1 LOK 2 LOK 11 LOK 16 LOK 15 LOK 4 LOK 13 LOK 6 LOK 5 

 



Vrijdag 9 en maandag 12 juli: 
Rapportvergaderingen 
 
Woensdag 14 juli:  
Uitreiking rapport door de mentor volgens onderstaand schema. U vindt de overgangsnormen op onze 
website. Tegelijk met het rapport ontvangen de leerlingen een brief met informatie over de start en het 
programma van het volgende schooljaar.  
 

klas tijd lokaal 

WBK1A 09.00 – 09.30 uur 14 

WKT1A 09.00 – 09.30 uur 12 

WTH1A 09.00 – 09.30 uur 01 
WTH1B 09.00 – 09.30 uur 02 

WHV1A 09.00 – 09.30 uur Leerplein A 
   
WBK2A 10.00 – 10.30 uur 16 

WBK2B 10.00 – 10.30 uur 15 

WKT2A 10.00 – 10.30 uur 04 

WTH2A 10.00 – 10.30 uur 13 
WHV2A 10.00 – 10.30 uur Leerplein A + B 

WHV2B 10.00 – 10.30 uur 05 
 
Woensdag 14 juli:  
Gevonden voorwerpen ophalen: tot en met woensdag 14 juli kunnen leerlingen terecht bij de conciërge 
voor het terugkrijgen van de gevonden voorwerpen. Na 14 juli is dit niet meer mogelijk en zoekt school 
een alternatieve bestemming. 
 
Woensdag 14 juli:  
Boeken inleveren. Voor Pax junior is woensdag 14 juli de enige dag om de boeken in te leveren. Dit kan 
voor iedere klas alleen volgens onderstaand schema.  
 
Voor de complete instructie verwijs ik naar de brief die eerder naar de ouders/verzorgers is gemaild. Het 
is belangrijk om het inleveren via deze instructie te laten plaatsvinden. Een deel van het inleverproces 
verloopt namelijk digitaal. 
 

14.30 - 14.40 uur WBK1A  

14.40 - 14.50 uur WKT1A  

14.50 - 15.00 uur WTH1A + WTH1B 

15.00 - 15.10 uur WHV1A  

15.10 - 15.20 uur WBK2A + WBK2B 

15.20 - 15.30 uur WKT2A + WTH2A 

15.30 - 15.40 uur WHV2A + WHV2B 

 
  



Het boekenpakket van volgend schooljaar verstrekken we kosteloos en het wordt samengesteld op basis 
van de vakken die je volgt op school; je hoeft hiervoor zelf geen bestelling te plaatsen.  
Op vrijdag 27 augustus kun je je pakket op school ophalen. Meer info hierover volgt in de brief over de 
start van het schooljaar.   
 
Vrijdag 16 juli:  
School is gesloten. Deze dag wordt gebruikt voor plenaire bijeenkomsten.  
 
Maandag 19 juli t/m vrijdag 27 augustus:  
Zomervakantie 
 
Wij wensen iedereen alvast een fijne vakantie. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
R.H.A. van de Wiel 
Afdelingsleider Pax junior 
 


