Het Assink Lyceum jaaroverzicht voor het basisonderwijs 2015-2016

2015
oktober
week 43

Aanmelding leerlingen voor lwoo (moet voor 1 november).
ma. 19 t/m vr. 23 okt.

week 44

Herfstvakantie.
Basisscholen krijgen uitnodigingen en retourkaartjes voor de informatieavond voor ouders van leerlingen van
groep 8 en leerlingen van de eindgroepen speciaal onderwijs op 9 november.

week 45

Retourformulieren t.b.v. de informatieavond voor ouders van leerlingen van groep 8 en leerlingen van de
eindgroepen speciaal onderwijs op 9 november worden door Het Assink lyceum opgehaald.

week 46

ma. 9 nov.

Informatieavond voor ouders van leerlingen van groep 8 en leerlingen van de eindgroepen speciaal onderwijs.

week 48

vr. 27 nov.

Vrije dag.

week 49

ma. 30 nov.

Lesvrije dag (leerlingen zijn vrij).

week 49

di. 1 dec.

Uitreiking 1ste rapport.

week 49

wo. 2 dec. (13.30 uur)

Tafeltjesoverleg Eibergen en Neede.

week 49/50
week 50

10-minuten gesprekken.
wo. 9 dec. (13.30 uur)

week 50 en 51

Tafeltjesoverleg Haaksbergen.
Bezoek basisscholen (ontvangen uitnodigingen lesjesmiddag leerlingen groep 8 en leerlingen van de
eindgroepen speciaal onderwijs, uitnodigingen Open Huis op 25 januari 2016, infomappen, onderwijskundige
rapporten, aanmeldingsformulieren, bespreken leerlingen klas 1 en 2 n.a.v. leerlingbesprekingen en
rapportvergaderingen, bespreken lwoo-aanmeldingen).

2015 - 2016
week 52 en 53

ma. 21 dec. t/m vr. 1 jan.

Kerstvakantie.
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2016
week 1

Antwoordkaartjes lesjesmiddag worden bij de basisscholen opgehaald.

week 2 en 3

11 jan. t/m 20 jan.

1e afnameperiode Rekentoets VO 2F.

week 2, 3 en 4

13 jan. t/m 26 jan.

1e afnameperiode Rekentoets VO 3F.

week 2

wo. 13 jan. (13.30-15.30 uur)

Lesjesmiddag leerlingen groep 8 - Eibergen, Neede, Haaksbergen locatie van Brakelstraat.

week 3

CITO kijk/luistertoetsen Vmbo/Havo/Vwo.

week 3

wo. 20 jan. (13.30-15.30 uur)

Lesjesmiddag leerlingen groep 8 - Haaksbergen locatie Bouwmeester.

week 4

ma. 25 jan.

OPEN HUIS.

week 4

wo. 27 jan.

Locatie Julianastraat - proeflessen Latijn voor leerlingen van de basisschool.

week 5

wo. 3 feb.

Locatie Julianastraat - proeflessen Latijn voor leerlingen van de basisschool.

week 6

ma. 8 feb.

Rosenmontag - vrije dag.

week 6

wo. 10 feb.

Locatie Julianastraat - proeflessen Latijn voor leerlingen van de basisschool.

week 8

ma. 22 t/m vr. 26 feb.

Voorjaarsvakantie (voor regio Noord week 9).

week 9

do. 3 mrt.

Studiedag personeel (leerlingen zijn vrij).

week 10

vr. 11 mrt.

Uitreiking 2de rapport.

week 10, 11 en 12

Aanmeldingsformulieren 2016-2017 ophalen bij basisscholen en bespreken leerlingen.

week 11 en 12

14 mrt. t/m 22 mrt.

2e afnameperiode Rekentoets VO 2F.

week 11, 12 en 13

16 mrt. t/m 30 mrt.

2e afnameperiode Rekentoets VO 3F.

week 12

10-minuten gesprekken.

week 12

vr. 25 mrt.

Goede Vrijdag - gewone lesdag.

week 13

ma. 28 mrt.

Tweede Paasdag - vrije dag.
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vervolg 2016
Gesprekken met ouders, bericht aan basisschool verwerken en samenstelling van de klassen (eventueel in mei).

april

Basisscholen, ouders en leerlingen krijgen bericht van plaatsing op niveau.
Assinkbrede testafname IST/FES voor toekomstige brugklasleerlingen.
week 16

di. 19 t/m do. 21 apr.

CITO eindtoets basisonderwijs.

week 17 en 18

ma. 25 apr. t/m vr. 6 mei

Meivakantie (inclusief Koningsdag, 5 mei en Hemelvaart).

mei

Gesprekken met ouders, bericht aan basisschool verwerken en samenstelling van de klassen.

week 20

Uitslag CITO eindtoets basisonderwijs.

week 19 en 20

Brief aan de as. brugklasleerlingen Eibergen en Neede met uitnodiging voor de introductiemiddag op 25 mei.

week 19, 20 en 21

Eindexamens (CE1).

week 20

ma. 16 mei

Tweede Pinksterdag - vrije dag.

week 21

wo. 25 mei

Introductiemiddag voor nieuwe brugklasleerlingen Eibergen en Neede (reservedatum 1 juni).

week 21 en 22

Brief aan de as. brugklasleerlingen Haaksbergen met uitnodiging voor de introductiemiddag op 8 juni.

week 22 en 23

3e afnameperiode Rekentoets VO 2F/3F.

week 23

wo. 8 jun.

Introductiemiddag voor nieuwe brugklasleerlingen Haaksbergen (reservedatum 15 juni).

week 23

wo. 8 jun.

Uitslag examens CE1 VMBO beroepsgerichte vakken.

week 24

do. 16 jun.

Uitslag examens VMBO algemene vakken, HAVO/VWO (CE1).

week 25

Herexamens (CE2).

week 25

Verzoek om uitschrijvingsbewijzen van de basisscholen.

week 26
week 27

vr. 1 jul.

Uitslag herexamens (CE2).
Diploma-uitreikingen.
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vervolg 2016
week 27

di. 5 jul. (14.30 uur)

Tafeltjesoverleg.

week 27

vr. 8 jul.

Uitreiking 3de rapport.

week 28

vr. 15 jul.

Afsluiting schooljaar.

week 29 t/m 34

ma. 18 jul. t/m vr. 26 aug.

Zomervakantie.

augustus

CE3 VMBO/HAVO/VWO.

week 33 en 34

Boeken worden thuisbezorgd.

week 35
september

ma. 29 aug.

Start schooljaar 2016-2017.
Uittreksel jaaragenda Het Assink lyceum 2016-2017 wordt verstuurd naar de basisscholen.
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