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Activiteiten 2019-2020 Avondactiviteiten 2019-2020

ma 19-aug

di 20-aug

wo 21-aug

do 22-aug

vr 23-aug 14.30 uur bijeenkomst nieuwe docenten

za 24-aug

zo 25-aug PM
studiedagen
proefexamens NEW 5h 6v
gymnasium (Grieks en Latijn) voor ouders (klas 1-3) 3 avonden met intekenmogelijkheid

ma 26-aug boeken ophalen en kennismaking met de klas en de mentor volgens rooster

di 27-aug start periode 1
9.00-15.00 uur klas 2 introductieactiviteit met mentor (lessen vervallen)
8.30-10.45 uur klas 3 introductieacitviteit met mentor (daarna lessen)
klas 1 introductieprogramma
4h introductie (lessen vervallen)

wo 28-aug klas 1 introductieprogramma

do 29-aug klas 1 introductieprogramma
schoolfotograaf per klas (rooster volgt)

vr 30-aug schoolfotograaf per klas (rooster volgt)
klas 1 introductieprogramma (sportdag)
met avondmaal en disco tot 21.00 uur

za 31-aug

zo 1-sep

ma 2-sep

di 3-sep 9.00-16.00 uur 4h businessclass workshop Jongbus
14.45-18.30 uur 5h 6v introductieactiviteit

wo 4-sep

do 5-sep 13.00 uur 5h 6v sluiting opgave herkansing op 10 september

vr 6-sep

za 7-sep



zo 8-sep

ma 9-sep 5h 6v derde deadline profielwerkstuk (opzet)
4v reis naar Bath Salisbury Londen

di 10-sep 8.30-10.00 uur 5h 6v herkansing over periode 4 2018-19 (1-2e uur vervalt verder)
4h Ardennenreis
4v reis naar Bath Salisbury Londen

wo 11-sep 4h Ardennenreis
4v reis naar Bath Salisbury Londen

do 12-sep 4h Ardennenreis
4v reis naar Bath Salisbury Londen

vr 13-sep 4h Ardennenreis
4v reis naar Bath Salisbury Londen

za 14-sep

zo 15-sep

ma 16-sep 19.00 uur 3abc (internationaal) en 20.00 uur 3def informatieavond voor ouders 

di 17-sep 16.00 en 17.00 uur 2abc presentaties internationaal voor ouders

wo 18-sep

do 19-sep 19.00 uur 1ab (internationaal) informatieavond ouders
20.00 uur 1cde informatieavond ouders

vr 20-sep

za 21-sep

zo 22-sep

ma 23-sep internationale dag van de vrede 19.00 uur informatieavond 4h voor leerlingen en ouders

di 24-sep 18.30 uur Medezeggenschapsraad

wo 25-sep 19.00 uur 4v en 20.00 uur voor 5v informatieavond voor ouders en leerlingen

do 26-sep EU dag van de talen 19.00 uur 2def en 19.45 2abc (internationaal) informatieavond voor ouders

vr 27-sep

za 28-sep

zo 29-sep

ma 30-sep klas 1 studiedag voor leerlingen en mentor (lesrooster vervalt) 19.00 uur 5h en 20.00 uur 6v informatieavond voor ouders en leerlingen

di 1-okt 5h en 6v toetsvrij

wo 2-okt klas 2 (s)cool on wheels (2 uur per klas)

do 3-okt klas 2 (s)cool on wheels (2 uur per klas)

vr 4-okt vanaf 19.00 uur schoolfeest LLV alle klassen

za 5-okt



zo 6-okt komende week bezoeken leerlingen van 1A hun oude basisschool volgens rooster

ma 7-okt dag van de leraar

di 8-okt

wo 9-okt vanaf 11.00 uur 5h bsm organisatie sportoernooi

do 10-okt 11.00-13.00 uur 5h bio groep 1 gastcollege en 13.00-16.00 uur groep 2

vr 11-okt  vanaf 16.30 uur voor klas 3 en hoger LLV Walibi Fright Night 

za 12-okt

zo 13-okt

ma 14-okt

di 15-okt

wo 16-okt geen lessen -studiedag
9.00 uur 5h 6v proefexamen Nederlands
inhaal- en terugkomdag voor leerlingen

do 17-okt bovenbouw toetsvrij 19.30 uur gymnasium (Grieks en Latijn) voor ouders (klas 1-3)

vr 18-okt bovenbouw toetsvrij

za 19-okt

zo 20-okt

ma 21-okt herfstvakantie

di 22-okt herfstvakantie

wo 23-okt herfstvakantie

do 24-okt herfstvakantie

vr 25-okt herfstvakantie
vanaf 9.00 uur klas 3 en hoger LLV reis Antwerpen

za 26-okt

zo 27-okt

ma 28-okt B-dag: thuiswerkdag - geen lessen

di 29-okt toetsperiode 1 klas 456

wo 30-okt toetsperiode 1 klas 456

do 31-okt toetsperiode 1 klas 456
klas 1 studiedag voor leerlingen en mentor (lesrooster vervalt)

vr 1-nov toetsperiode 1 klas 456

za 2-nov

zo 3-nov



ma 4-nov toetsperiode 1 klas 456

di 5-nov start nieuwe periode X-module en internationaal
bovenbouw toetsvrij

19.00 uur 3h en 20.00 uur 3v voorlichting profielkeuze voor leerlingen en ouders

wo 6-nov bovenbouw toetsvrij

do 7-nov bovenbouw toetsvrij
5h Frans talenreis Parijs

vr 8-nov 5h Frans talenreis Parijs

za 9-nov 5h Frans talenreis Parijs

zo 10-nov

ma 11-nov 4h excursie maatschappijleer Den Haag 19.30 uur Ouderresonansgroep

di 12-nov

wo 13-nov

do 14-nov

vr 15-nov

za 16-nov

zo 17-nov

ma 18-nov 5h 6v vierde deadline profielwerkstuk (concept totaal)
16.15-19.00 uur volgens rooster driehoeksgeprek leerling-mentor-ouders

di 19-nov 13.00 uur 5h 6v sluiting opgave herkansing periode 1 
16.15-19.00 uur volgens rooster driehoeksgeprek leerling-mentor-ouders

18.30 uur Medezeggenschapsraad

wo 20-nov 6v examenreis Frans
15.00-21.00 uur volgens rooster driehoeksgesprek leerling-mentor-ouders

do 21-nov 6v examenreis Frans
15.00-21.00 uur volgens rooster driehoeksgesprek leerling-mentor-ouders

vr 22-nov 6v examenreis Frans
16.15-19.00 uur volgens rooster driehoeksgeprek leerling-mentor-ouders

za 23-nov

zo 24-nov

ma 25-nov 8.30-10.00 uur 5h 6v herkansing over periode 1
15.00-21.00 uur volgens rooster driehoeksgesprek leerling-mentor-ouders

di 26-nov 16.15-19.00 uur volgens rooster driehoeksgeprek leerling-mentor-ouders

wo 27-nov 19.00 uur povo-avond voor ouders van groep 8

do 28-nov 3h maatschappelijke stage (lessen vervallen) 19.30 uur gymnasium (Grieks en Latijn) voor ouders (klas 1-3)

vr 29-nov 3h maatschappelijke stage (lessen vervallen)

za 30-nov vanaf 8.00 uur voor klas 3 en hoger LLV reis Keulen kerstmarkt

zo 1-dec



ma 2-dec 20.00 uur LLV-filmnacht voor bovenbouw tot 8.00 uur

di 3-dec geen lessen
8.00 uur afsluiting van de filmnacht
inhaal- of terugkomdag voor leerlingen
9.00 uur Winterefteling voor onderbouw

wo 4-dec

do 5-dec klas 1 vanaf 11.00 uur Sinterklaas volleybaltoernooi

vr 6-dec

za 7-dec

zo 8-dec

ma 9-dec 5h 6v vijfde deadline profielwerkstuk (eindversie)

di 10-dec 19.00 uur povo-avond voor ouders van groep 8 

wo 11-dec

do 12-dec vanaf 20.00 uur klas 1-3 LLV kerstgala

vr 13-dec Paarse vrijdag
klas 1-3 1e uur vrij

vanaf 20.00 uur klas 4-6 LLV kerstgala

za 14-dec

zo 15-dec

ma 16-dec

di 17-dec 19.00 uur 4+5 havo presentaties profielwerkstuk

wo 18-dec 1ab excursie Londen 19.00 uur 5+6 vwo presentaties profielwerkstuk 

do 19-dec 1ab excursie Londen

vr 20-dec 1ab excursie Londen

za 21-dec kerstvakantie  - 23.59 uur 5h 6v sluiting uploading pws, inclusief laatste correcties

zo 22-dec kerstvakantie

ma 23-dec kerstvakantie

di 24-dec kerstvakantie - kerstavond

wo 25-dec kerstvakantie - eerste kerstdag

do 26-dec kerstvakantie - tweede kerstdag

vr 27-dec kerstvakantie

za 28-dec kerstvakantie

zo 29-dec kerstvakantie

ma 30-dec kerstvakantie



di 31-dec kerstvakantie

wo 1-jan kerstvakantie - nieuwjaarsdag 

do 2-jan kerstvakantie

vr 3-jan kerstvakantie

za 4-jan kerstvakantie

zo 5-jan kerstvakantie

ma 6-jan huiswerkvrij

di 7-jan bovenbouw toetsvrij

wo 8-jan bovenbouw toetsvrij

do 9-jan B-dag: thuiswerkdag - geen lessen

vr 10-jan toetsperiode 2 klas 456

za 11-jan

zo 12-jan

ma 13-jan toetsperiode 2 klas 456

di 14-jan toetsperiode 2 klas 456

wo 15-jan toetsperiode 2 klas 456 
13.30-15.30 uur groep 8 open lessen

do 16-jan toetsperiode 2 klas 456

vr 17-jan bovenbouw toetsvrij
5h en 5v met natuurkunde stralingspracticum volgens rooster

za 18-jan

zo 19-jan

ma 20-jan start nieuw rooster tweede semester
8.30-11.00 uur 6v SE luistervaardigheid Duits (andere lessen vervallen)
8.30-11.00 uur 5h SE luistervaardigheid Frans (andere lessen gaan door)
bovenbouw toetsvrij

19.30 uur Ouderresonansgroep

di 21-jan start nieuwe periode X-module en internationaal
8.30-11.00 uur 6v SE luistervaardigheid Engels (andere lessen vervallen)
8.30-11.00 uur 5h SE luistervaardigheid Duits (andere lessen gaan door)
bovenbouw toetsvrij

wo 22-jan 8.30-11.00 uur 6v SE luistervaardigheid Frans (andere lessen vervallen)
8.30-11.00 uur 5h SE luistervaardigheid Engels (andere lessen vervallen)

do 23-jan 3abc start project internationaal (lessen t/m 19 maart)
6v SE luistervaardigheid Spaans elementair (tijdstip volgt nog)

vr 24-jan vanaf 12.35 uur klas 3 en hoger schaatsen Biddinghuizen (na aanmelding)

za 25-jan



zo 26-jan

ma 27-jan

di 28-jan 18.30 uur Medezeggenschapsraad

wo 29-jan

do 30-jan 13.00 uur 5h 6v sluiting opgave herkansing periode 2

vr 31-jan bericht aan ouders: de actuele resultaten van hun kind is te vinden in Magister
40-minutenrooster

za 1-feb 10.00-13.30 uur OPEN HUIS

zo 2-feb

ma 3-feb

di 4-feb 8.30-10.00 uur 5h 6v herkansing periode 2 (andere lessen vervallen) voorlichting hbo-opleidingen op Pascal (heel veel hbo-opleidingen presenteren zich aan alle 
Zaanse leerlingen)

wo 5-feb 13.00 uur vertrek 30 leerlingen 45v operabezoek Nabucco
13.30-15.30 uur groep 8 open lessen

do 6-feb 19.30 uur voorlichting ouders gymnasium 3 over bovenbouw

vr 7-feb

za 8-feb

zo 9-feb

ma 10-feb

di 11-feb 40-minutenrooster t/m 7e uur, aansluitend leerlingbesprekingen voorlichting universitaire-opleiding op Zaanlands (heel veel wo-opleidingen presenteren 
zich aan alle Zaanse leerlingen)

wo 12-feb

do 13-feb 15.30-16.30 uur groep 8 open lessen 19.30 uur gymnasium (Grieks en Latijn) voor ouders (klas 1-3)

vr 14-feb LLV-Valentijnsactie

za 15-feb

zo 16-feb

ma 17-feb voorjaarsvakantie

di 18-feb voorjaarsvakantie

wo 19-feb voorjaarsvakantie

do 20-feb voorjaarsvakantie

vr 21-feb voorjaarsvakantie

za 22-feb

zo 23-feb

ma 24-feb huiswerkvrij



di 25-feb

wo 26-feb vanaf 13.00 uur klas 2 voorstelling Zaantheater

do 27-feb 40-minutenrooster t/m 7e uur, aansluitend 10-minutengesprekken vakdocenten (geen 
mentor) met ouders en leerlingen
5h Duits 14.15-16.45 uur proefexamen

10-minutengesprekken vakdocenten (geen mentor) met ouders en leerlingen 

vr 28-feb

za 29-feb

zo 1-mrt

ma 2-mrt 19.30 uur Ouderresonansgroep

di 3-mrt

wo 4-mrt

do 5-mrt 4v maatschappelijke stage (lessen vervallen)
5h examenreis Duits

vr 6-mrt 4v maatschappelijke stage (lessen vervallen)
5h examenreis Duits

za 7-mrt

zo 8-mrt

ma 9-mrt 6v examenreis Duits

di 10-mrt 6v examenreis Duits 18.30 uur Medezeggenschapsraad

wo 11-mrt

do 12-mrt vanaf 11.00 uur klas 3 sportdag 
12.35-16.00 uur 4h studievoorlichting In Holland Alkmaar

vr 13-mrt

za 14-mrt

zo 15-mrt

ma 16-mrt

di 17-mrt 40-minutenrooster

wo 18-mrt

do 19-mrt 2e en 3e uur klas 2 kangoeroewedstrijd (wiskunde)
13.00 uur vertrek 30 leerlingen 45v operabezoek Carmen
3abc laatste les voorbereiding Research Paper
3def taaldorp Duits (per klas 2 uur en rooster volgt nog)

vr 20-mrt

za 21-mrt

zo 22-mrt



ma 23-mrt

di 24-mrt

wo 25-mrt B-dag: thuiswerkdag - geen lessen

do 26-mrt toetsperiode 3 klas 456
3abcdef taaldorp Duits (per klas 2 uur en rooster volgt nog)

vr 27-mrt toetsperiode 3 klas 456

za 28-mrt

zo 29-mrt

ma 30-mrt toetsperiode 3 klas 456

di 31-mrt toetsperiode 3 klas 456

wo 1-apr toetsperiode 3 klas 456

do 2-apr toetsperiode 3 klas 5h 6v, klas 4 en 5v toetsvrij

vr 3-apr bovenbouw toetsvrij
5h 6v mondelingen
12.35 uur klas 3 en hoger excursie LLV Bottrop (na aanmelding)

za 4-apr

zo 5-apr

ma 6-apr 5h 6v examentrainingen
5 gymnasium Rome-reis

di 7-apr 5h 6v examentrainingen
5 gymnasium Rome-reis

wo 8-apr 5h 6v examentrainingen
5 gymnasium Rome-reis

do 9-apr Paasactie - geen lessen
5h 6v examentrainingen
5 gymnasium Rome-reis

vr 10-apr Goede Vrijdag - vrije dag
5 gymnasium Rome-reis

za 11-apr

zo 12-apr Eerste Paasdag

ma 13-apr Tweede Paasdag 

di 14-apr bericht aan ouders: de actuele resultaten van hun kind is te vinden in Magister
5h 6v examentrainingen
11.00 uur 5h 6v sluiting opgave herkansing
4h en 4v sportdag (gewone lesrooster vervalt)

wo 15-apr 5h 6v examentrainingen



do 16-apr 5h 6v herkansingen (in ieder geval luistervaardigheid)

vr 17-apr 5h 6v herkansingen
3abc onderzoeksdag project Reserach Paper (lesrooster vervalt)

za 18-apr 8.00 uur klas 3 en hoger LLV reis Brugge

zo 19-apr

ma 20-apr 5h 6v examentrainingen
3abc onderzoeksdag project Reserach Paper (lesrooster vervalt)

di 21-apr 5h 6v examentrainingen 
3abc onderzoeksdag project Reserach Paper (lesrooster vervalt)

wo 22-apr 5h 6v examentrainingen en tekenen SE-lijst
3abc onderzoeksdag project Reserach Paper (lesrooster vervalt)

do 23-apr meivakantie

vr 24-apr meivakantie

za 25-apr meivakantie

zo 26-apr meivakantie

ma 27-apr meivakantie - koningsdag

di 28-apr meivakantie

wo 29-apr meivakantie

do 30-apr meivakantie

vr 1-mei meivakantie

za 2-mei meivakantie

zo 3-mei meivakantie

ma 4-mei meivakantie - 20.00 uur dodenherdenking

di 5-mei meivakantie - bevrijdingsdag

wo 6-mei huiswerkvrij

do 7-mei start CE: vwo kunst (algemeen) en m&o; havo Nederlands 19.30 uur klas 1 ouderavond (alleen op uitnodiging) 

vr 8-mei CE: vwo Grieks en wiskunde AB; havo economie

za 9-mei

zo 10-mei

ma 11-mei 4h 5v eerste deadline profielwerktstuk (partner en begeleider)
CE: vwo aardrijkskunde en Nederlands; havo Duits en scheikunde

di 12-mei CE: vwo geschiedenis en natuurkunde; havo geschiedenis en Engels

wo 13-mei CE: vwo Duits; havo maw en wiskunde AB

do 14-mei CE: vwo biologie; havo kunst (algemeen) en Frans



vr 15-mei CE: vwo Engels; havo aardrijkskunde en natuurkunde
11.00 uur 4h 5v sluiting opgave herkansing periode 1-3

za 16-mei

zo 17-mei

ma 18-mei CE: vwo Latijn en economie

di 19-mei CE: vwo scheikunde; havo bedrijfseconomie

wo 20-mei CE: vwo Frans; havo biologie
8.30-10.00 uur 4h 5v herkansing periode 1-3

do 21-mei hemelvaartsdag

vr 22-mei vrije dag

za 23-mei suikerfeest

zo 24-mei suikerfeest

ma 25-mei

di 26-mei 18.30 en 20.00 uur 3abc presentatieavond Research Paper voor ouders

wo 27-mei 40-minutenrooster t/m 6e uur

do 28-mei vanaf 13.00 uur 1ab komst van Europese School Brussel (50 leerlingen) en lesrooster 
vervalt 

vr 29-mei 1ab lesrooster vervalt wegens bezoek Brussel 17.15 uur 1ab American Party en 18.00 uur vertrek terug naar Brussel

za 30-mei

zo 31-mei

ma 1-jun tweede pinksterdag

di 2-jun 4ha 4hb 4hc filmdag ckv (gewone lesrooster vervalt voor deze llr)

wo 3-jun 4v filmdag ckv (gewone lesrooster vervalt voor deze llr)
4 gymnasium werkdag (programma door klassieke talen)
2e klassen taaldorp Frans (per klas 1 uur en rooster volgt nog)
3a assistentie taaldorp Frans (lessen vervallen)

do 4-jun

vr 5-jun vanaf 12.35 uur klas 3 en hoger waterskiën en wakeboarden (na aanmelding)
School Final van Olympic Moves (we willen ons kwalificeren)

za 6-jun

zo 7-jun

ma 8-jun

di 9-jun 40-minutenrooster

wo 10-jun uitslag CE1: kandidaten worden vanaf 13.15 uur gebeld
15.30 uur feestelijk samenzijn in de aula 



do 11-jun CE2 5h 6v 12.00 uur sluiting opgave herexamen

vr 12-jun toetsvrij 

za 13-jun

zo 14-jun

ma 15-jun CE tijdvak 2  
toetsvrij

19.30 uur Ouderresonansgroep

di 16-jun CE tijdvak 2
B-dag thuiswerkdag

wo 17-jun CE tijdvak 2 
toetsweek alle klassen  

do 18-jun toetsweek alle klassen  

vr 19-jun toetsweek alle klassen

za 20-jun

zo 21-jun

ma 22-jun toetsweek alle klassen
klas 1 Olympische dag

di 23-jun toetsweek alles klassen
klas 2 Olympische dag

18.30 uur Medezeggenschapsraad

wo 24-jun 9.00 uur inhalen gemiste toetsen
innemen boeken volgens rooster
klas 3 Olympische dag

vanaf 20.00 uur eindfeest LLV alle klassen

do 25-jun 9.00-9.30 1A instructie opdracht internationaal M08
9.30-10.00 1B instructie opdracht internationaal M08
11.00-12.00 uur bij docent/sectie inzage in toetsen
11.00-14.00 uur LO inhalen buiten onderdelen sportveld

vr 26-jun uitslag CE2 5h 6v (leerlingen die kunnen slagen worden gebeld; voor de anderen geldt dat 
er op school inzage in hun cijfer is van 10.00 tot 12.00 uur)
4h 5v werkdag profielwerkstuk
9.00-9.30 2A instructie opdracht internationaal M08
9.30-10.00 2B instructie opdracht internationaal M08
10.00-10.30 2C uur instructie opdacht internationaal M08

za 27-jun

zo 28-jun

ma 29-jun 4h 5v werkdag profielwerkstuk

di 30-jun 4h 5v werkdag profielwerkstuk
15.00 uur 5h diplomauitreiking in Noorderkerk

19.30 uur 6v diplomauitreiking in Noorderkerk



wo 1-jul 4h 5v tweede deadline profielwerkstuk (vraagstelling)
9.00 uur LLV-dag naar Bobbejaanland

do 2-jul 9.00 uur eindrapport

vr 3-jul revisievergadering

za 4-jul start zomervakantie

zo 5-jul

ma 6-jul

di 7-jul

wo 8-jul

do 9-jul

vr 10-jul
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