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JAARAGENDA 6 VWO SCHOOLJAAR 2018-2019 

  

Vetgedrukte activiteiten gaan altijd voor. Ga dan geen andere verplichtingen aan.  
Voeg bijvoorbeeld bij een aanvraag voor een rijexamen een kopie van deze jaaragenda toe. 

Verdere gegevens volgen in de het PTA of krijg je in de loop van het jaar meegedeeld.  
  

dinsdag 21 augustus 9.30 uur korte introductie; 10.00-15.00 uur werken aan profielwerkstuk 
dinsdag 28 augustus 13.00 uur deadline inleveren herkansingsformulier 
maandag 10 september 8.30-11.00 uur herkansingen SE’s 5 vwo, vanaf 11.15 uur les  
vrijdag 14 september (1)70 jaar bestaan Sophianum; 8.30-16.00 uur activiteiten 

maandag 17 t/m woensdag 19 september schoolfotograaf 

maandag 8 t/m vrijdag 12 oktober activiteitenweek (zondagavond t/m donderdag huttentocht) 

maandag  15 t/m vrijdag 19 oktober herfstvakantie  
woensdag 7 november info aanmelding studiefinanciering (studieles) 

donderdag 22 november  13.20-15.00 uur SE schrijfvaardighied Engels + Anglia Exams tot 17.00 u 

maandag 3 t/m dinsdag 11 december SE61 

woensdag 12 en donderdag 13 december alleen 1e  t/m 5e uur les (leerlingbesprekingen) 

maandag 17 t/m woensdag 19 december oudergesprekken 

vrijdag 21 december kerstactiviteit 

maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari  kerstvakantie 

dinsdag 8 januari alleen 1e  t/m 5e uur les (omzetting leerlingenadministratie) 

donderdag 10 januari 8.30-11.00 uur herkansingen SE61, vanaf 11.15 uur les 
dinsdag 15 januari uiterste aanmelding decentrale selectie 

maandag 21 januari 11.20-13.00 uur luistertoets Duits, andere lessen gaan door 

dinsdag 22 januari 8.30-10.10 uur luistertoets Engels, daarna les 

woensdag 23 januari 11.20-13.00 uur luistertoets Frans, andere lessen gaan door 

dinsdag 29 januari 11.15 uur deadline inleveren profielwerkstuk 

zaterdag 2 februari open dag 

woensdag 6 februari Goethe examens (schriftelijk) 

woensdag 13 februari 19.15 uur presentatieavond profielwerkstuk en meesterproef 

(overdag finales meesterproef) 

donderdag 21 februari Goethe examens (mondeling) 

donderdag 28 februari 8.30-11.00 uur SE schrijfvaardigheid Nederlands 

maandag 4  t/m vrijdag 8 maart carnavalsvakantie 

donderdag 14 maart alleen 1e  t/m 4e uur les (studiemiddag) 

woensdag 20 t/m woensdag 27 maart SE62 

donderdag 4 april opening eindexpositie tekenen (‘s avonds) 

vrijdag 5 april 8.30-11.00 uur herkansingen SE62, daarna geen lessen 

donderdag 11 april 13.15 vaststelling eindcijfers SE en exameninstructie 

vrijdag 12 april LSD 

maandag 15 t/m vrijdag 19 april examentraining 

maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei meivakantie 

donderdag 9 t/m donderdag 23 mei Centraal Examen 1ste tijdvak  
woensdag 12 juni  examenresultaten komen binnen: 15.45 uur inleveren boeken en 

kluissleutels: 16.30 uur bekendmaking cijfers e.d. (verplicht)  
maandag 17 t/m vrijdag 21 juni  Centraal Examen 2de tijdvak  
vrijdag 28 juni examenresultaten 2de tijdvak komen binnen  
donderdag 4 juli  16.00 uur diploma-uitreiking 1ste en 2de tijdvak  
     


