
 

1. 

 

 

Uitslag eindexamen 
A.s. woensdag is het zover: de uitslag van het 

centraal examen! Een spannende dag voor 

leerlingen, ouders en docenten. 

 

Vanaf 15.00 uur worden de leerlingen door de 

mentoren gebeld met de uitslag. Voor leerlingen 

die niet in een keer geslaagd zijn, volgen op 19 t/m 

21 juni de herexamens. Zij horen op 30 juni of ze 

alsnog geslaagd zijn!  

 

Vrijdag 7 juli vindt de diploma-uitreiking plaats: 

 

14.00 uur: de Monnikskap 

16.00 uur: vwo 

19.30 uur: havo 

 

We hopen alle leerlingen en ouders op 7 juli te mogen begroeten! 

 

Zonnepanelen 
Dit najaar worden de eerste 200 zonnepanelen op het dak 

van het A-gebouw van onze school geplaatst. Tegelijk 

daarmee doen we een subsidieaanvraag voor de plaatsing 

van nog eens 500 panelen op het dak van het B-gebouw en 

het C-gebouw. Uiteindelijk moeten we daarmee in zo’n 40% 

van onze energiebehoefte kunnen voorzien. 

 

 

 

Afronding schooljaar 
Het schooljaar 2016 - 2017 nadert zijn einde. In de week van 19 juni begint voor alle klassen de toetsweek. Zie 

voor de details het rooster in Zermelo. Een overzicht van de toetsweek hangt aan de jaarplanning in Itslearning.  

Na de toetsweek volgen voor alle jaarlagen afsluitende activiteiten. In de jaarplanning is te zien wat er voor uw 

kind op het programma staat. De laatste activiteit die we van onze leerlingen verwachten is het inleveren van 

de boeken op woensdag 12 juli.  

 

Binnenkort ontvangt u een brief met een overzicht van de in te leveren schoolboeken en een inleverrooster. 

Dat rooster is ook te vinden in de jaarplanner. Het is helaas niet toegestaan om de boeken op een ander tijdstip 

of een andere dag in te leveren. Wanneer een leerling verhinderd is dan wordt hij/zij geacht ervoor te zorgen 

dat iemand anders de boeken inlevert op hetzelfde tijdstip.  
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 2. 

Ouderbijdrage 2017 - 2018 

De ouderbijdrage voor komend jaar is vorige week met instemming van de oudergeleding van de MR 

vastgesteld. Op de website onder onze school>Ouders&Dominicus is een overzicht te vinden waarin de 

opbouw nader is uitgewerkt. De factuur zal eind september / begin oktober verstuurd worden. 

 

Menno Bartlema, conrector 

 

Kennismakingsmiddag 

Woensdagmiddag 7 juni was een spannende middag voor de leerlingen die volgend jaar in klas 1 gaan starten. 

Zij konden op deze middag eindelijk kennismaken met elkaar en de mentor(en). Brandende vragen zoals ‘zit ik 

bij mijn vriendjes of vriendinnetjes in de klas?’ en ‘hebben we een leuke mentor?’ werden eindelijk 

beantwoord. Tijdens deze middag zijn er ook meteen klassenfoto’s gemaakt. Deze zijn te bewonderen op de 

homepage van onze website. Hieronder de foto van 1HV2! 

 

Nancy van Riet-Bunte en Lisette Verstegen, afdelingsleiders 
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