BLAISE PASCAL COLLEGE | JAARPLANNING 2020-2021

*In verband met Corona is de jaarplanning tm december 2020 bijgewerkt.

BIJLESSEN

Graag willen wij u attenderen op de gelegenheid om uw kind te laten deelnemen aan de extra
bijlessen die wij wekelijks aanbieden tot aan de kerstvakantie. Deze bijlessen zijn gratis en
kunnen door leerlingen gebruikt worden om achterstanden weg te werken. Uw kind hoeft zich
niet aan te melden voor deze lessen maar hij / zijn moet wel de lesboeken meenemen. Hier een
overzicht van de vakken en tijden.

Bovenbouw: dinsdag 15.30-17.00 uur
Wiskunde A T01
Geschiedenis T03
Wiskunde B, natuur- en scheikunde B05
Economie en bedrijfseconomie B14

Onderbouw op donderdag 16.00-17.30 uur

Science (voor klas 3 ook natuur- en scheikunde) B05
Engels E08
Duits E02
Wiskunde B1
Lezen en formuleren T01 (voor leerlingen die moeite hebben met lezen en het begrijpen van
opdrachten dus vooral voor de vakken Nederlands, aardrijkskunde, geschiedenis, levo)

BIJLESSEN IN DE KERSTVAKANTIE

In de tweede week van de kerstvakantie worden er door ons wederom bijlessen in de vorm
van drie uur durende workshops aangeboden. Het programma wordt nu opgesteld en
leerlingen zullen zich begin december voor de bijlessen kunnen opgeven.

*SEPTEMBER
28 september
28 september

19.00 | informatieavond 5 havo (voor ouders)
20.00 | informatieavond 6 vwo (voor ouders)

*OKTOBER
1 oktober
6 oktober
9 oktober
10 oktober
10 okt tm 18 okt
26 oktober
28 oktober
29 okt tm 4 nov

19.30 | gymnasium klassieke avond klas 1 (voor ouders en leerlingen)
18.30 | Medezeggenschapsraad
08.30 | start actie 24 uur Roeien for Only Friends
08.30 | afsluiting Roeien for Only Friends
HERFSTVAKANTIE
19.30 – 21.00 | voorlichting overstap vmbo naar 4h
B-dag thuiswerkdag: klas 1-3 B-opdrachten, klas 4-6 studieverlof toetsweek
TOETSWEEK – BOVENBOUW
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*NOVEMBER
29 okt tm 4 nov
12 november
23 nov tm 27 nov
25+26+30 nov

TOETSWEEK – BOVENBOUW
Studiedag personeel – geen lessen
TOETSWEEK – klas 3
driehoeksgesprekken (online)

*DECEMBER
1+2 december
8 december
9 december
11 december
19 dec tm 3 jan

driehoeksgesprekken (online)
MAS-stage (voor klas 3CDEF)
19.00 | profielwerkstuk presentatieavond in lokalen, ouders online
(ook voor 4h en 5v)
Paarse Vrijdag
KERSTVAKANTIE

JANUARI
4 januari
8 januari
13 januari
14 januari
15 jan tm 21 jan
25 januari
25 jan tm 29 jan
30 januari

1e uur vrij
13.00 | excursie RMO Leiden (voor leerlingen 6 gymnasium)
13.30 – 15.30 | open lessen (voor leerlingen uit groep 8)
B-dag thuiswerkdag: klas 1-3 B-opdrachten, klas 4-6 studieverlof toetsweek
TOETSWEEK – BOVENBOUW
19:30 | ouderresonansgroep
TOETSWEEK – klas 3
10.00 - 13.00 OPEN DAG

FEBRUARI
1 februari
1 februari
2 feb tm 5 feb
2 februari
2 februari
3 februari
3 februari
5 februari
9 februari
11 februari
15 feb tm 18 feb
16 februari
18 februari
19 februari
19 feb tm 28 feb

08.30 – 11.00 | 5h luistertoets Engels
vrije dag | geen lessen
klas 2 online les
18.30 | Medezeggenschapsraad
19.00 | HBO studievoorlichting, Blaise Pascal College (voor klas 3-6)
13.30 – 15.30 | open lessen (voor leerlingen uit groep 8)
19.30 – 21.00 | voorlichting overstap vmbo naar 4h
13.00 | LLV-activiteit: klimmen (voor klas 3 en hoger)
19.00 | Universiteiten voorlichting, Zaanlands (voor klas 3-6)
15.30 – 16.30 | open lessen (voor leerlingen uit groep 8)
klas 2 online les
16.30 | 10-minuten gesprekken met vakdocenten
19.00 | LLV-activiteit: skiën/snowboarden in Bottrop (voor klas 3 en hoger)
08.00 | einde filmnacht
VOORJAARSVAKANTIE
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MAART
1 mrt tm 5 mrt
8 maart
16 maart
19 maart
29 maart
30 mrt tm 7 april

klas 2 online les
19.30 | ouderresonansgroep
18.30 | Medezeggenschapsraad
13.00 | LLV-activiteit: klimmen (voor klas 3 en hoger)
B-dag thuiswerkdag: klas 1-2 B-opdrachten, klas 3-6 studieverlof toetsweek
TOETSWEEK – klas 3, 4, 5, 6

APRIL
30 mrt tm 7 april
4 april
5 april
17 april
24 april tm 9 mei

TOETSWEEK – klas 3, 4, 5, 6
1e paasdag
2e paasdag, geen school
08.00 | LLV-excursie: Brussel en Brugge (klas 3 en hoger)
MEIVAKANTIE

MEI
24 april tm 9 mei
10-12 mei
12 mei
12 mei
13 + 14 mei
17 - 31 mei
23 + 24 + 25 mei
25 mei

MEIVAKANTIE
Examentraining klas 5h en 6v
Excursie Archeon (voor klas 1a)
Biologie excursie Artis (voor klas 4h en 5v)
HEMELVAART WEEKEND (geen school)
Centrale Examens (CE)
PINKSTER WEEKEND (geen school)
WEL examens in LO2

JUNI
7 juni
8 juni
9 juni
9 juni
11 juni
14 juni
16 juni
21-23 juni
22 juni
23-29 juni
28 juni
29 juni
29 juni
30 juni

Taaldorp Frans (voor klas 2)
Examengala
vanaf 13.15 examen uitslag
15.30 | samenkomst op school voor 5h en 6v
13.00 | LLV-activiteit: waterskiën/waterboarden (voor klas 3 en hoger)
19.30 | ouderresonansgroep
excursie Nijmegen/Elst of Xanten (voor klas 3a)
herkansingen Centrale Examens (CE2)
B-dag thuiswerkdag: alle leerlingen studieverlof toetsweek
TOETSWEEK – alle klassen
Olympische dag (voor klas 1)
Olympische dag (voor klas 2)
18.30 | Medezeggenschapsraad
20.00 | Eindfeest
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JULI
2 juli
7 juli
7 juli
7 juli
10 juli tm 23 augustus

vanaf 11.00 examen uitslag herkansingen
09.00 | LLV-excursie: Bobbejaan land (alle klassen)
15.00 | diploma uitreiking havo, Noorderkerk
19.30 | diploma uitreiking vwo, Noorderkerk
ZOMERVAKANTIE

