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Den Haag,  25 Juni 2018 
Kenmerk: 18/375/MSU                                                                                                                                                                                                             
 
Geachte ouders / verzorgers, beste leerling,  
 
Onderstaand een overzicht van de bijzonderheden bij de afronding van dit schooljaar.  
 
Vrijdag 29 juni 

• Uitslag herexamens 
 
Maandag 2 juli tm vrijdag 6 juli 
Alle klassen zijn roostervrij na 12:10 uur. De 12e klas werkt wel door aan de huizenbouwperiode. 
 
Op een aantal uren worden in deze week voorlichtingslessen gegeven door organisaties die 
deskundig zijn op onderwerpen zoals mantelzorg of grenzen stellen t.a.v. alcohol en drugs. Andere 
lessen worden door de mentoren verzorgd. Tussen de voorlichtingslessen zijn ook gewone 
(afsluitende) vak lessen ingeroosterd. De praktische stroom klassen zullen hier niet aan deelnemen. 
 
Donderdag 5 juli 

• 8:30 – 12:10 uur Spelletjes dag voor 7.5 +7.6 + 8.5 + 8.6 + 9.5 + 9.6 
• Diploma uitreiking en eindtoespraak klas 10.4 

18:45 uur Ontvangst in de kantine (ouders en leerlingen) 
19:00 – 20:30 uur: Toespraken, diploma’s en getuigschriften in de Kleine Zaal 

 
Vrijdag 6 juli 

• Presentatie huizenbouw klas 12 (uitnodiging volgt nog) 
 
Maandag 9 juli 

• Leerlingen zijn roostervrij 
 
Dinsdag 10 juli 

• Leerlingen zijn roostervrij  
• Inleveren schoolboeken. In de bijlage is de tijdsindeling hiervoor opgenomen.  

 
Woensdag  11 juli 

• Inleveren schoolboeken. In de bijlage is de tijdsindeling hiervoor opgenomen.  
• Alle klassen zijn verder roostervrij 
• 14:00 – 15:30 uur Diploma uitreiking en eindtoespraak klas 10.5 en 10.6 (ouders én leerlingen) 
• 14:30 – 15:30 uur Eindtoespraak 11.2 (alleen voor leerlingen) 
• 16:00 – 17:15 uur Diploma uitreiking havo (ouders van harte welkom) 
• 19:00 – 20:15 uur Aanvang diploma uitreiking vwo. Inloop vanaf 18:45 uur. Na afloop 

ontvangst in de kantine (ouders van harte welkom). 
 

De kunst tentoonstelling opgezet met creaties / kunstwerken van de examenklassen kunt u op deze dag 
bezoeken vanaf 17:00 uur tot 18:45 uur in de diverse kunstlokalen op de 3e etage. 

 
Leerlingen die naar de examenklas gaan of de school verlaten, krijgen een persoonlijke toespraak en 
het eindgetuigschrift uitgereikt. Meestal zijn ouders hier niet bij aanwezig. Dit wordt aangegeven in de 
uitnodiging. 
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Donderdag 12 juli 
• Alle klassen zijn roostervrij 

19.30 uur – Toespraken en uitreiking eindgetuigschrift klas 12 (zonder ouders) 
 

Leerlingen die naar de examenklas gaan of de school verlaten, krijgen een persoonlijke toespraak en het 
eindgetuigschrift uitgereikt. Meestal zijn ouders hier niet bij aanwezig, in de uitnodiging wordt dit 
aangegeven. 

 
Vrijdag 13 juli 
Jaarafsluiting op de Waalsdorperweg 12 voor alle klassen (behalve examenklassen), volgens 
onderstaand schema. 
 
Van 09:00 uur tot 10:15 uur 
Klas 7.1:  De heer Wout Balsma 
Klas 7.3:  Mevrouw Ingeborg de Grooth 
Klas 7.5:  Mevrouw Brigy  Looyschelder 
Klas 8.1:  De heer Jos Olsthoorn 
Klas 8.3:  De heer Maarten Zwakman en Mevrouw Susanne van Schaick 
Klas 8.5:  De heer Tim Uneken 
Klas 9.1: De heer Harmen Fijn 
Klas 9.3:  De heer Cees van Halen en mevrouw Irene Eekhof  
Klas 9.5:  De heer Ewout Oschmann 
Klas 10.1:  Mevrouw Carin Touwslager en de heer Caspar Bik 
Klas 11.1: Mevrouw Karin ten Broek en de heer Marcel Johansen 
Klas 11.3:  De heer Nico de Grooth, Mevrouw Judith Aiss 
 
Van 10.45 uur tot ca. 12:00 uur 
Klas 7.2:  De heer Ashley North 
Klas 7.4:  Mevrouw Bodine Bonnenberg 
Klas 7.6:  Mevrouw Marie Louise Furnée 
Klas 8.2:  De heer Christiaan Naves 
Klas 8.4:  Mevrouw Rhea Vincent en de heer Rudi Moerman 
Klas 8.6:  De heer Peter Buddenberg 
Klas 9.2:  De heer Rick Ehlert 
Klas 9.4:  Mevrouw Mirjam Rietveld, de heer Sander Langhout 
Klas 9.6 :  De heer Floris van Veen  
Klas 10.2:  De heer Emanuel Klinkenberg en mevrouw René Lelieveld 
Klas 10.3:  Mevrouw Sasha Marusheva 
Klas 12:  Mevrouw Hanneke van den Bosch en de heer Frank Oele 
 
De zomervakantie is van maandag 16 juli t/m vrijdag 24 augustus 2018.  
De schoolopening is op maandag 27 augustus 2018. 
 
Aan het eind van de vakantie ontvangt u een e-mail over de gang van zaken in de eerste week van 
het nieuwe schooljaar. Wij wensen u allen een fijne vakantie toe! 
 
Met vriendelijke groet, 
Jeroen van Arendonk 
Rector 
Sietske Asselbergs 
Conrector 


