
 Aan alle ouders/verzorgers van onze leerlingen 

 

Amsterdam, 6 juli 2017 

 

Onderwerp: programma laatste schoolweken / eerste schoolweek nieuwe cursus 

 

 

 Geachte ouder(s) / verzorger(s), beste leerlingen, 

 

Nu het schooljaar zo langzamerhand z’n einde nadert vraag ik uw / jullie aandacht voor het 

volgende. In deze brief staat de informatie over de laatste weken van het schooljaar en de 

start van het nieuwe schooljaar 2017-2018.Het is belangrijk om de informatie goed te lezen. 

Per dag staat vermeld wat er nog te doen is voor de leerlingen. Voor eventuele vragen kunt u / 

kunnen jullie contact met opnemen met de mentor of via het emailadres: school@hlw.nl .  

 

We wensen alle leerlingen heel veel succes met de laatste weken, zodat we weer veel 

leerlingen naar de volgende klas kunnen bevorderen. 

 

  

Datum-overzicht 29 juni t/m 5 september 2017: 
 
Donderdag 29 juni 
Sportdag voor alle klassen volgens programma. 
 
Vrijdag 30 juni 
Klas twee naar Walibi 
 
Vrijdag 30 juni, maandag 3 juli en dinsdag 4 juli 
Lessen volgens lesrooster voor alle klassen. 
 
Vrijdag 7 juli 
Diploma-uitreikingen: 18.45 uur Mavo (aula) 
   19.45 uur Havo (aula) 
   19.00 uur Vwo (A06) 
 
Dinsdag 4 juli t/m 12 juli 
Tijdens deze dagen is Magister gesloten i.v.m. de overgangsvergaderingen. 
 
Woensdag  5 t/m dinsdag 11 juli 

 Toetsweek volgens toetsrooster voor alle klassen. 
 
 Dinsdag 11 juli 
 Eindfeest op school voor alle klassen (19.30 – 23.30 uur). 
 
 Woensdag 12 juli 
 Vanaf woensdag zijn er voor de leerlingen geen lessen/toetsen meer. 
 
 Donderdag 13 juli 

Leerlingen kunnen gemaakt toetswerk inzien en/of krijgen deze toetsen terug. De vaksecties 
bevinden zich in de volgende lokalen: 
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Ne: A01 En: C16 Fa: C14 Du: C12 Go: C11 
La/Gr: A18 Wi: A11  Na: A16 Sk: A26  Mi: B24 
Bi: A06   Inf. B21  Ec: A22  Ak: A28  Tc: C05   
BV: C02 
 
Maandag 17 juli 

 Overgangsvergaderingen voor 3 Mavo, 3 Havo, 4 Havo, 3 Vwo, 4 Vwo en 5 Vwo.  
Alle leerlingen dienen deze dag telefonisch bereikbaar te zijn. De leerlingen die niet over 
kunnen naar het volgende leerjaar worden deze dag gebeld.  

 
Dinsdag 18 juli  

 Overgangsvergaderingen voor B1 t/m B7, 2 Mavo, 2 Havo en 2 Vwo. 
Alle leerlingen dienen deze dag telefonisch bereikbaar te zijn. De leerlingen die niet over 
kunnen naar het volgende leerjaar worden deze dag gebeld.  
 
Boeken inleveren volgens onderstaand rooster: 

10.00 uur: alle brugklassen 
11.15 uur: alle tweede klassen 
12.30 uur: alle derde klassen 
13.45 uur: alle 4 Mavo-, 4 Havo- en 5 Havo-klassen 
15.00 uur: alle 4 Vwo-, 5Vwo- en 6 Vwo-klassen 

 
 Donderdag 20 juli 

Uitdelen van de rapporten.  Het uitdelen van de rapporten gebeurt in hetzelfde lokaal waar de 
leerlingen de toetsweek hebben gehad. 

09.30 uur brugklassen  

10.00 uur tweede klassen  

10.30 uur derde klassen  

11.00  uur vierde en vijfde klassen 

 
 Zomervakantie: zaterdag 22 juli t/m zondag 3 september 

 

Start nieuwe schooljaar 2017 - 2018 

Hieronder treft u informatie aan over de eerste schoolweek van het nieuwe schooljaar 2017 - 

2018 

 

Maandag 4 september: startdag personeel HLW  

Op deze dag zijn de leerlingen nog vrij. 

 

Dinsdag 5 september  

Op deze dinsdag worden de leerlingen op school (in de aula) verwacht volgens onderstaand 

schema. De klassenindeling wordt bekend gemaakt en de leerlingen gaan met hun mentor 

mee naar een lokaal.  

11.00 uur   2 Mavo, 2 Havo,  2 Vwo 
11.30 uur   3 Mavo  
12.00 uur   3 Havo, 3 Vwo 
12.15 uur   4 Havo 
13.45 uur   4 Vwo,  5 Vwo 
15.15 uur   4 Mavo 
15.45 uur   5 Havo 
15.45 uur   6 Vwo 

 



 

Woensdag 6 september 

Begin van de lessen voor alle klassen. 

 

Boekenbestellen 
U ontvangt van de Firma van Dijk voor de zomervakantie een e-mail met daarin een code om 
de boeken te bestellen. Indien er geen e-mailadres bekend is dan krijgt u een brief thuis 
gestuurd. Bestel de boeken vóór de zomervakantie, zodat uw zoon/dochter de boeken op tijd 
in zijn/haar bezit heeft. 

 

Komend schooljaar zal alle informatie (bijvoorbeeld deze brief) per mail naar u worden 

verzonden. Het is van belang dat wij een actief e-mailadres van u in onze administratie 

hebben. U kunt uw e-mailadres doorgeven via  magister@hlw.nl. Graag met vermelding van 

de naam/namen van uw kind(eren) die bij ons op school zitten. 

 

Financiële zaken 

De inning van kosten (denk aan ouderbijdrage en reisjes) worden digitaal geïnd. We 

gebruiken hiervoor het programma “Wiscollect”. 

De vrijwillige ouderbijdrage voor 2017 – 2018 bedraagt € 60. 

 

Hopelijk heb ik u / jullie voldoende geïnformeerd over de laatste en eerste schoolweken.  
 

Met vriendelijke groet, 

 

J.J. van Dokkum, 

rector HLW 
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