
4 mavo – belangrijke data 

29 augustus Geen les 

30 augustus Introductiedag volgens rooster Zermelo 

2 september Sportdag, informatie volgt nog. 

8 september Informatieavond (ook over Londen) 

12 september t/m 16 
september 

Studiereis naar Londen, meer informatie volgt nog. 

7 + 8 oktober  Onderwijsbeurs in de IJsselhallen Zwolle. 
https://www.onderwijsbeurs.nl  

13 oktober  
 

Check ’t MBO event van Aventus. ‘s Avonds. 
https://www.aventus.nl/agenda/check-t-mbo  

Week van 10 oktober  10-minutengesprekken mentoren 

15 t/m 23 oktober Vakantie 

2 november t/m 9 
november 

Tentamenweek SE5, rooster volgt nog 

10 november Studiedag personeel, geen les 

15 november Inhaalmoment gemiste toetsen SE5 

18 november Deadline doorgeven herkansing SE5 via Itslearning. (let op: niet 
tijdig doorgeven = geen herkansing). 

29 november Herkansing toets SE5 

13 december  Studiedag personeel, geen les 

15 december Leerlingen met havo-interesse: Inschrijven profielkeuzedag Vlier  

24 december t/m 8 
januari 

Vakantie 

18 januari t/m 25 januari  Tentamenweek SE6, rooster volgt nog 

31 januari Inhaalmoment gemiste toetsen SE6 

10 februari Vóór 10 februari: aanmelden specifieke opleidingen met DDD 
inclusief Qompas 

13 + 14 februari 10-minutengesprekken vakdocenten en mentoren 

15 februari Deadline doorgeven herkansing SE6 via Itslearning. (let op: niet 
tijdig doorgeven = geen herkansing). 

Uiterlijk 17 februari Aanmelding MBO met DDD inclusief Qompas 

21 februari Herkansing toets SE6 

22 februari Leerlingen met havo-interesse: Profielkeuzedag op Het Vlier 

25 februari t/m 26 
februari  

Vakantie 

13 maart t/m 27 maart Praktijkexamens Beeldende vorming. Rooster volgt nog. Dit 
betekent dat je in deze periode een aantal dagen examen doet. 
Daaromheen heb je gewoon les volgens het rooster. 

15 maart Leerlingen met havo-interesse: Profielkeuzedag op Het Vlier 

22 maart Praktijkexamen muziek (onder voorbehoud) 

29 maart t/m 6 april Tentamenweek SE7, rooster volgt nog 

7 april Studiedag personeel. Leerling vrij, tenzij je nog iets open hebt 
staan. Ook inhaaldag voor gemiste toetsen. 

10 april Vrij 

11 april t/m 21 april.  Examentraining en lessen, meer informatie volgt.  

12 april  Deadline doorgeven herkansing SE7 via Itslearning. (let op: niet 
tijdig doorgeven = geen herkansing). 

14 april Herkansing toets SE7 

18 april Cijferlijst ondertekenen (deze datum is onder voorbehoud, maar is 
waarschijnlijk wel in deze week).  

22 april t/m 7 mei Vakantie 

https://www.onderwijsbeurs.nl/
https://www.aventus.nl/agenda/check-t-mbo


8 t/m 10 mei Examentraining 

11 mei t/m 26 mei Centraal Examen in de Scheg, meer informatie volgt nog. Toetsdata 
en tijdens zijn al wel te vinden via:  
https://www.examenblad.nl/examenrooster/2023/vmbo-
tl?u=%E2%9C%93&dlgid=ly9l4lfzcmiqq&s01=&n11=vga6k854m5p9 
 

Na 26 mei Geen lessen 

14 juni Uitslag examen, meer informatie volgt. 

19 juni t/m 30 juni Herexamen (Tijdvak 2) 

6 juli Uitslag herexamen 

10 juli Diploma-uitreiking (onder voorbehoud) 

 

 

https://www.examenblad.nl/examenrooster/2023/vmbo-tl?u=%E2%9C%93&dlgid=ly9l4lfzcmiqq&s01=&n11=vga6k854m5p9
https://www.examenblad.nl/examenrooster/2023/vmbo-tl?u=%E2%9C%93&dlgid=ly9l4lfzcmiqq&s01=&n11=vga6k854m5p9

