
 
 
 
   

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Einde schooljaar 2016-2017 
 
 
 
 

      



 - 1 - 

 
 



 - 2 - 

 
Vooraf 
Om het schooljaar goed af te ronden hebben we in dit boekje alle informatie over het 
einde van het schooljaar en belangrijke data op een rijtje gezet.  
Tijdens het uitreiken van de rapporten op donderdag 20 juli krijgen de leerlingen een 
boekje mee naar huis over de start van het nieuwe schooljaar. Ouders ontvangen beide 
boekjes ook via email. 
We wensen iedereen een goede afsluiting van dit schooljaar! 
 
Met vriendelijke groet, namens het CCC, 
 
Mevr. J Drok 
Directeur 

 
 
Teamleiders Carolus Clusius College 
Teamleider vmbo   
Peter Oskam   poskam@hetccc.nl 
 
Plaatsvervangend teamleiders HA1 en havo 2/3 
Claire Smit   csmit@hetccc.nl 
Niels Roffel   nroffel@hetccc.nl  
 
Teamleider Orfeo en atheneum 1 t/m 3   
Annemarie de Jong   jmdejong@hetccc.nl  
 
Teamleider havo 4 en 5  
Wim Moleman  wmoleman@hetccc.nl  
 
Teamleider vwo 4 t/m 6 
Ard de Graaf   adegraaf@hetccc.nl  
 
Teamleider onderwijs ondersteunende zaken 
Hans van Benthem  hvanbenthem@hetccc.nl  
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Belangrijke data op een rijtje   
 
 
woensdag 28 juni- 
donderdag 6 juli 
 
 

 
Toetsperiode  
Let op: klas 1 en 2 beginnen op woe. 28 t/m vr. 30 juni met een 
toets en hebben daarna les t/m het 6de lesuur 

donderdag 29 juni- 
maandag 24 juli 
 
vrijdag 7 juli 
 
 
6 juli-14 juli 
 
maandag 10 juli 
 
 
 
 
 

Summerschool vmbo-TL3 
 
 
Boeken inleveren onderbouw in gymzaal 002 volgens schema in 
dit boekje 
 
Pre-summerschool Orfeo 
 
09.00 uur toetsinzage bovenbouw  (lokaalindeling vind je in 
Magister) 
10.00-12.30 uur inhaaltoetsen onderbouw in lokaal 307 
10.00-11.40 uur inhaaltoetsen TL3 en V4 in lokaal 301 
Vóór 12.00 uur opgeven herkansingen H4 en V5 
Vanaf 12.00 uur toetsinzage onderbouw. Het rooster voor de 
toetsinzage krijg je tijdens de toetsperiode. 

  
dinsdag 11 juli 
 

Toetsinzage onderbouw volgens rooster 
10.00 uur boeken inleveren vmbo TL 3 in lokaal 209 
11.00 uur boeken inleveren vwo 4 in de gang bij L106 
 

woensdag 12 juli- 
maandag 24 juli 
      
woensdag 12 juli    

Summerschool havo 4 
 
 
08.15 uur herkansingen havo 4 
10.30 uur herkansing vwo 5 
10.30 uur inleveren boeken havo 4 in lokaal 106 

 12.30 uur inleveren boeken vwo 5 in de gang bij L106 
 

donderdag 13 juli 
 
vrijdag 14 juli 
 
 
donderdag 20 juli 

Sportdag onderbouw 
 
09.00 uur toetsinzage herkansingen havo 4 en vwo 5 
(lokaalindeling vind je in Magister) 
 
10.00 uur uitreiken rapport onderbouw 

 
 
 
vrijdag 21 juli 

11.00 uur uitreiken rapport bovenbouw  
12.00 uur start PWS havo 5 
 
Start zomervakantie  
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Toetsperiode klas 1 en 2 
Aan het einde van het schooljaar is er weer een toetsperiode waarin veel repetities in 
een korte tijd worden afgenomen. Dit vraagt dus een goede voorbereiding en planning. 
Om de leerlingen een handje  te helpen wordt hier binnen de mentorlessen aandacht 
aan besteed. Vraag uw zoon/dochter hiernaar zodat u hem of haar eventueel kunt 
helpen met het maken en uitvoeren van zijn/haar planning. In Magister wordt 
aangegeven wanneer welke toets is en wat de te leren stof is.  
De leerlingen maken de hele week de toetsen in het zelfde lokaal. In Magister is tevens 
te vinden welk lokaal dit is.  
Let op: het eerste gedeelte van de toetsweek (woensdag 28 juni t/m vrijdag 30 juni) 
beginnen leerlingen met een toets en hebben daarna les tot en met het 6de lesuur.  
Het tweede gedeelte van de toetsweek (maandag 3 juli t/m donderdag 6 juli) zijn er 
alleen toetsen gepland en geen lessen. 
Het rooster voor deze dagen vind je in Magister. 

 
 
Inhalen toetsen onderbouw + VMBO-TL3 + vwo 4 
Als je door ziekte of door bijzondere omstandigheden een toets gemist hebt tijdens de 
toetsperiode dan kan je deze toets(en) inhalen op maandag 10 juli. 
Onderbouw van 10.00-12.30 uur in lokaal 307. 
TL 3 en V4 van 10.00-11.40 uur in lokaal 301. 
 

 
Toetsperiode klas 3 en hoger 
De laatste toetsperiode van dit schooljaar vindt plaats van woensdag 28 juni tot en met 
donderdag 6 juli. Je krijgt hiervoor een persoonlijk rooster in Magister. Dit rooster kan je 
ook ophalen in het STIP. 

 
 
Sportdag onderbouw 
Op donderdag 13 juli wordt door de sectie bewegingsonderwijs een sportdag voor klas 1 
t/m 3 georganiseerd.  
Tijdens de lessen bewegingsonderwijs worden leerlingen geïnformeerd over de invulling 
van de dag. Er wordt gesport op verschillende locaties. De docenten 
bewegingsonderwijs zorgen ervoor dat alle leerlingen goed geïnformeerd zijn. 
Voor vragen kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de sectie 
bewegingsonderwijs dhr. Roffel. nroffel@hetccc.nl  
 

 
Klassenindeling in de bovenbouw 
In de onderbouw werken we met vaste klassen. In de bovenbouw is dit anders. Daar 
worden de klassen ingedeeld op profiel en vakkenkeuze en is de samenstelling van de 
klas (bijna) elk lesuur anders. 
Elk jaar krijgen we veel verzoeken van leerlingen die bij een vriend of vriendin in de klas 
willen worden geplaatst. Vanwege de profielen en de clustervakken is dit niet mogelijk.  
We begrijpen dat dit soms heel jammer is, maar het biedt ook weer kansen om nieuwe 
vriendschappen te sluiten! 

mailto:nroffel@hetccc.nl
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Boeken    
Nu het schooljaar bijna is afgelopen, moeten alle huurboeken, en overige materialen 
ingeleverd worden. 
In het begin van het schooljaar hebben de leerlingen een boekenlijst ontvangen waarop 
de boeken staan vermeld die moeten worden ingeleverd.  
 
Aanwijzingen voor inleveren boeken: 

- lever de boeken in zonder kaftpapier  
- lever de boeken in op de volgorde die op de lijst staat 
- een boek moet er zo uitzien, dat een leerling het volgende schooljaar het boek 

weer kan gebruiken 
- als een boek er niet helemaal goed uitziet, moet het thuis geplakt / gerepareerd 

worden 
- werkboeken waarin geschreven mag worden, hoeven niet worden ingeleverd 

 
Voor beschadigingen die gerepareerd moeten worden betaalt u minimaal  
€ 2,50 per boek. Voor niet te repareren, onbruikbare of ontbrekende boeken moet de 
volledige prijs betaald worden. 
Wilt u er voor zorgen dat uw zoon/dochter dit ter plekke kan betalen? 
 
Op vrijdag 7 juli vindt voor de onderbouw de inname van de boeken plaats in de hal bij 
de conciërges van de onderbouw. Na controle moeten de boeken in gymzaal 002 
worden gelegd. 
Let op: leerlingen van atheneum 1 en 2 en Orfeo 1 en 2 leveren hun boeken in op de 
locatie Wilhelminastraat. 
 
Tijd    Klas   Waar 
08.15 uur  TL1 en TH1  002 
09.15 uur   HA1   002 
10.15 uur  T2   002 
11.00 uur  H2   002 
11.45 uur   H3   002 
13.00 uur   A3   002 
13.45 uur  O3   002 
   
08.15 uur  A1   Wilhelminastraat 
09.00 uur  O1   Wilhelminastraat 
09.30 uur  A2   Wilhelminastraat 
10.00 uur  O2   Wilhelminastraat
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Schema toetsinzage bovenbouw maandag 10 juli 
De toetsinzage voor de bovenbouw is op maandag 10 juli om 09.00 uur. 
Voor de toetsinzage wordt per docent een lokalenindeling gemaakt. Deze indeling wordt 
als notitie in Magister gezet. 
Voor 12.00 uur moet worden opgeven voor de herkansing. Dit geldt voor 4 havo en 5 
vwo. 
Op vrijdag 14 juli is de toetsinzage van de herkansingen om 09.00 uur. Hiervoor geldt in 
principe dezelfde lokalenindeling als op 10 juli. 

 
 
Kluissleutels en pasjes inleveren 
Alleen de leerlingen uit klas 2 leveren hun kluispasje en/of sleutel na het boeken 
inleveren in en krijgen dan € 5,- borg terug. Alle andere leerlingen houden volgend 
schooljaar hetzelfde kluisje en hoeven dus niets in te leveren. 
Let op: de leerlingen van atheneum 2 en Orfeo 2 hoeven hun kluispasje niet in te 
leveren. 
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