
Jaarplanning 2020-2021 18-3-2021

week 35 0

do 27-aug-2020 de school is open, iedereen is welkom

bijeenkomst nieuwe collega's 9.30 - 12.00 uur 

vr 28-aug-2020 de school is open, iedereen is welkom 

nieuwsbrief 1 voor ouders/verzorgers uit

week 36 1

Periode A ma 31-aug-2020 ORGANISATIEDAG 08.15 - 16.30 uur

overdracht mentorleerlingen voor nieuwe docenten 10.30 - 12.30 uur

start stage periode klas 6Ha (t.m. 13 november)

di 1-sep-2020 ORGANISATIEDAG 08.15 - 16.30 uur

openingsbijeenkomst                                                                                                   08.30 - 11.00 uur 

overleg in eigen teams 11.00 - 12.30 uur

Bijeenkomst why/how/what (visie Dalton leren op maat) 13.00-16.30 uur

wo 2-sep-2020 introductiemoment voor leerjaar 1 t.m. 5 09.00-11.30 uur

gereserveerd voor cursussen middag

do 3-sep-2020 introductiemoment ochtend

start lessen leerjaar 4 en 5 HGL

gereserveerd voor cursussen middag

training KED coach basis 09.00 - 16.00 uur

vr 4-sep-2020 introductiemoment ochtend

gereserveerd voor cursussen middag

week 37 2

ma 7-sep-2020 introductie en installatie laptops leerjaar 1 

start les leerjaar 2 t/m 5

di 8-sep-2020 introductie en installatie laptops leerjaar 1 

wo 9-sep-2020 alle leerjaren les volgens rooster

do 10-sep-2020 start stageperiode klas 5Ha en 5Hb (elke donderdag t.m. 1 april)

start stageperiode klas 5Hc (elke donderdag t.m. 22 april)

vr 11-sep-2020 aanmelden herkansing examenkandidaten (uiterlijk 23.59 uur)

uiterlijk inleveren herkansing maatschappijleer

studiemiddag

roosterwijzigingen mogelijk

week 38 3

ma 14-sep-2020 daltoncursus gevorderden 16.30-20.00 uur

Halt voorlichting leerjaar 1 en 2. Thema ‘invloed van de groep’ 

di 15-sep-2020 start stageperiode A 4HGL (elke dinsdag t.m. 10 november)

studiemiddag Educatieve Teams, FAST LINE uitgenodigd 13.00 - 17.00 uur

roosterwijzigingen mogelijk

wo 16-sep-2020 project The Battle TeamAlert

do 17-sep-2020 herkansing examenkandidaten laatste leerjaar

vr 18-sep-2020

week 39 4

ma 21-sep-2020 Deze week informatie alle ouders/verzorgers

profielwerkstukweek

di 22-sep-2020 studiemiddag Educatieve Teams, FAST LINE uitgenodigd 13.00 - 17.00 uur

roosterwijzigingen mogelijk

profielwerkstukweek

wo 23-sep-2020 profielwerkstukweek

do 24-sep-2020 toetsen en herkansingstoetsen november ingeleverd bij examen-dal@lentiz.nl

profielwerkstukweek

vr 25-sep-2020 profielwerkstukweek

week 40 5

ma 28-sep-2020 Halt voorlichting leerjaar 1 en 2. Thema ‘invloed van de groep’ 

di 29-sep-2020 PvT alle leerjaren op de site + bekend maken aan de leerlingen

training KED coach basis 09.00 - 16.00 uur

informatiemoment structuur ondersteuning voor leerlingen (georganiseerd door ondersteuningscoördinator). Verplicht voor 

alle docenten, je kan zelf één van de twee momenten kiezen. 15.00 - 16.30 uur

wo 30-sep-2020 maak kennis met Lentiz middag

do 1-okt-2020 informatiemoment structuur ondersteuning voor leerlingen (georganiseerd door ondersteuningscoördinator). Verplicht voor 

alle docenten, je kan zelf één van de twee momenten kiezen.

15.00 - 16.30 uur

vr 2-okt-2020

week 41 6

ma 5-okt-2020 dag van de leraar

di 6-okt-2020 bekijk je toekomst in het hbo - online event HGL

wo 7-okt-2020

do 8-okt-2020

vr 9-okt-2020

za 10-okt-2020 dag van de duurzaamheid

week 42 7

zo 11-okt-2020 Coming out day

ma 12-okt-2020 werkbijeenkomst onderwijsvernieuwing 14.15 - 16.30 uur

di 13-okt-2020 studiemiddag why/how/what (visie Dalton leren op maat) 13.00-16.30 uur

roosterwijzigingen mogelijk

wo 14-okt-2020

do 15-okt-2020 bijeenkomst nieuwe collega's 15.15-16.30 uur

schoolfotograaf

IZOD 15.00-17.30 uur

vr 16-okt-2020 nieuwsbrief 2 en coaches informeren ouders/verzorgers

week 43 HERFSTVAKANTIE



week 44 8

ma 26-okt-2020 Lentiz-brede medewerkersdag; de onderwijsconferentie 

roosterwijzigingen mogelijk

di 27-okt-2020

wo 28-okt-2020

do 29-okt-2020 sectievergadering

vr 30-okt-2020

week 45 9

ma 2-nov-2020 deze week mogelijkheid tot bespreken leerlingen door coach, afdelingscoordinator, teamleider en leerling

di 3-nov-2020

wo 4-nov-2020 toetsweek nov. leerjaar 4 mavo en klas 4 Hb  

do 5-nov-2020 toetsweek nov. leerjaar 4 mavo en klas 4 Hc

vr 6-nov-2020 toetsweek nov. leerjaar 4 mavo en klas 4 Hb 

week 46 10

ma 9-nov-2020 toetsweek nov. leerjaar 4 mavo en klas 4 Hb  

start gastlessen 2 mavo en HGL (t/m 13 november)

daltoncursus voor gevorderden 16.30-20.00 uur

di 10-nov-2020 toetsweek nov. leerjaar 4 mavo en klas 4 Hb  

wo 11-nov-2020 training KED coach basis 09.00-16.00 uur

lesvrije middag, leerlingen werken thuis zelfstandig aan opdrachten en doelen

do 12-nov-2020 Skills Talents klas 4ha/4hb - blok 3

Einde periode A vr 13-nov-2020 einde gastlessen 2 mavo en HGL

week 47 11

Periode B ma 16-nov-2020

di 17-nov-2020 cijfers toetweek november in SOMtoday voor 12 uur

start stageperiode B 4HGL (elke dinsdag t.m. 29 januari)

start stageperiode B en C klas 6Ha (elke dinsdag t.m. 30 maart april)

wo 18-nov-2020 opleidingenmarkt leerjaar 3 en 4 mavo opleiding

studiebeurs+ voor leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) bovenbouw HGL

do 19-nov-2020

vrij 20-nov-2020 uiterlijk aanmelden herkansing SE toetsen 3 mavo/HGL en 4 mavo/HGL

uiterste datum aangeven havo wens leerjaar 3 (i.v.m. coachen) en 4 mavo opleiding

week 48 12

ma 23-nov-2020

di 24-nov-2020 leerlingpanel

Skills Heroes Klas 5ha/5hb/5hc –blok 3

wo 25-nov-2020 HGL Collegetour 

do 26-nov-2020 vergadermiddag leerlingbespreking incl. zwakke leerlingen lj. 4 i.v.m. begeleiding naar examen 15.00 uur

herkansingen SE toetsen leerjaar 3 mavo/HGL en 4 mavo/HGL

vr 27-nov-2020 lesvrije middag, leerlingen werken thuis zelfstandig aan opdrachten en doelen

week 49 13

ma 30-nov-2020 toetsen en herkansingstoetsen toetsweek februari ingeleverd bijexamen-dal@lentiz.nl

inleveren digitale formulieren spreekmiddag voor 8.00 uur

di 1-dec-2020 InHolland bezoek klas 5Hc; hbo-orientatiedag voor mbo'ers

wo 2-dec-2020 sinterklaasfeest kinderen ondersteunende diensten en personeel 15.00 uur

do 3-dec-2020 cijfers herkansing in SOMtoday 12.00 uur

studiemiddag why/how/what (visie Dalton leren op maat) 13.00-16.30 uur

roosterwijzigingen mogelijk

IZOD 15.00-17.30 uur

vr 4-dec-2020

week 50 14

ma 7-dec-2020 lesvrije middag, leerlingen werken thuis zelfstandig aan opdrachten en doelen

di 8-dec-2020 spreekmiddag voor vakdocenten 15.00 - 19.00 uur

wo 9-dec-2020 voorlichtingsmiddag voor leerkrachten basisscholen (digitaal) 15.00 uur

do 10-dec-2020 spreekmiddag voor vakdocenten 15.00 - 17.00 uur

schoolfeest

vr 11-dec-2020 Paarse vrijdag (tweede vrijdag van december)

week 51 15

ma 14-dec-2020 start stageweek 5HGL en klas 6Ha

di 15-dec-2020

wo 16-dec-2020

do 17-dec-2020 jaar afsluiten met team/evaluatie 14.30 uur

vr 18-dec-2020 studiedag incl ontbijt

roosterwijzigingen mogelijk

nieuwsbrief 3 en coaches informeren ouders/verzorgers

week 52 KERSTVAKANTIE

week 53 KERSTVAKANTIE



week 1 16

ma 4-jan-2021 bijeenkomst nieuwe collega's 15.15-16.00 uur

di 5-jan-2021

wo 6-jan-2021

do 7-jan-2021 uiterlijk aanmelden herkansing SE toetsen 3 mavo/HGL en 4 mavo/HGL

sectievergadering 15:00 uur

vr 8-jan-2021

week 2 17

ma 11-jan-2021 mondeling en practicum leerjaar 4 mavo en 3 en 4 HGL examenvakken

deze week vervallen de reguliere lessen leerjaar 4 mavo

deze week aangepast rooster voor leerjaar 3 en 4 HGL

start BOS stageweek mavo

basiscursus Dalton 16.30-20.00 uur

di 12-jan-2021 mondeling en practicum leerjaar 4 mavo en 3 en 4 HGL examenvakken

kijk- en luistervaardigheid Nederlands leerjaar 4 mavo en klas 3Ha, 4Hb HGL

wo 13-jan-2021 mondeling en practicum leerjaar 4 mavo en 3 en 4 HGL examenvakken

informatieavond examenklas mavo 

do 14-jan-2021 mondeling en practicum leerjaar 4 mavo en 3 en 4 HGL examenvakken

herkansingen SE toetsen leerjaar 3 mavo/HGL en 4 mavo/HGL

vr 15-jan-2021 mondeling en practicum leerjaar 4 mavo en 3 en 4 HGL examenvakken

einde BOS stageweek mavo

week 3 18

ma 18-jan-2021

di 19-jan-2021

wo 20-jan-2021 Nationale voorleesdag

do 21-jan-2021 Nationale voorleesdag

vr 22-jan-2021 Nationale voorleesdag

week 4 19

ma 25-jan-2021 Nationale voorleesdag

di 26-jan-2021 Nationale voorleesdag

kijk- en luistervaardigheid Duits examenkandidaten

wo 27-jan-2021 Nationale voorleesdag

do 28-jan-2021 Nationale voorleesdag

Eind periode B vr 29-jan-2021 Nationale voorleesdag

kijk- en luistervaardigheid Engels examenkandidaten

week 5 20

Start periode C ma 1-feb-2021 start profielwerkstuk 4Ha, 4Hb

di 2-feb-2021 kijk- en luistervaardigheid Frans leerjaar 4

wo 3-feb-2021

do 4-feb-2021 OPEN DAG 15.30 - 17.00 uur

OPEN DAG 19.00 - 20.30 uur

vr 5-feb-2021

week 6 21

ma 8-feb-2021

di 9-feb-2021

wo 10-feb-2021 toetsweek feb. leerjaar 3 en 4 mavo en HGL

do 11-feb-2021 toetsweek feb. leerjaar 3 en 4 mavo en HGL

vr 12-feb-2021 toetsweek feb. leerjaar 3 en 4 mavo en HGL

week 7 22

ma 15-feb-2021 start stageweek 5HGL en klas 6Ha

begin WPE 5Ha/b t/m 19 februari

toetsweek feb. leerjaar 3 en 4 mavo en HGL

di 16-feb-2021 toetsweek feb. leerjaar 3 en 4 mavo en HGL

informatieavond nieuwe ouders/verzorgers Dalton (digitaal) 19.00 uur

informatieavond ouders/verzorgers mavo leerjaar 2 overstap naar HGL

wo 17-feb-2021

do 18-feb-2021 IZOD 15.00-17.30 uur

basiscursus Dalton 16.30-20.00 uur

infoavond leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) leerjaar 3 keuze profiel- en vakkenpakket examenjaar mavo

SHOW TIME + open atelier 19.30 uur

vr 19-feb-2021 inleveren verslag WPE

nieuwsbrief 4 en coaches informeren ouders/verzorgers

week 8 VOORJAARSVAKANTIE



week 9 23

ma 1-mrt-2021 toetsen en herkansingstoetsen toetsweek juni ingeleverd bij examen-dal@lentiz.nl

voorlopig vakkenpakket  leerjaar 2 en 3 mavo voor volgend schooljaar is bekend

di 2-mrt-2021 cijfers toetsweek februari in SOMtoday voor 12.00 uur

wo 3-mrt-2021 basisschoolmiddag Dalton 14.00-16.00 uur

do 4-mrt-2021 taakbeleid uitleg 15.15 uur

vr 5-mrt-2021

week 10 24

ma 8-mrt-2021 begin gesprekken WPE 5Ha/b t/m 12 maart

basisschoolmiddag Dalton 14.00-16.00 uur

di 9-mrt-2021 studiemiddag

roosterwijzigingen mogelijk

wo 10-mrt-2021

do 11-mrt-2021 sectievergadering

vr 12-mrt-2021 Uiterlijk inleveren alle drie de herkansingsmomenten (uiterlijk 23.59 uur)

week 11 25

ma 15-mrt-2021 deze week mogelijkheid om leerlingen te bespreken met coach, afdelingscoordinator, teamleider en leerling

di 16-mrt-2021

wo 17-mrt-2021 Nationale Daltondag

uiterlijke datum aanmeldingen leerjaar 1

do 18-mrt-2021 extra herkansing SE toetsen examenkandidaten laatste leerjaar

stemmen taakbeleid 13.45 uur

vr 19-mrt-2021

week 12 26

ma 22-mrt-2021 basiscursus Dalton 16.30-20.00 uur

di 23-mrt-2021 InHolland bezoek klas 4Ha en 5Hc; hbo-orientatiedag voor mbo'ers

cijfers extra herkansing in SOMToday

wo 24-mrt-2021 Online informatieavond klas 3Ha, 3Hb, 4Ha, 4Hb en 5Hc 

do 25-mrt-2021 herkansing examenkandidaten voorlaatste leerjaar en laatste leerjaar

vr 26-mrt-2021 vakkenpakket leerjaar 2 en 3 definitief mavo

examenwijs naar ouders/verzorgers

week 13 27

ma 29-mrt-2021

di 30-mrt-2021 generale toneel

wo 31-mrt-2021 toneel

do 1-apr-2021 extra herkansing SE toetsen examenkandidaten laatste leerjaar

toneel

keuzedelen volgend schooljaar vastleggen 3Ha, 3Hb, 3Hc, 3Hd, 4Ha, 4Hb  en 5Hc

Einde periode C vr 2-apr-2021 Goede Vrijdag

week 14 28

Start periode D ma 5-apr-2021 Tweede Paasdag

Start cito VAS

di 6-apr-2021 start stageperiode D 5Ha/b en 6Ha t/m 28 mei 

wo 7-apr-2021 cijfers herkansing in SOMtoday

do 8-apr-2021 bijeenkomst nieuwe collega's 8.00-9.15 uur

Anglia examen

toelatingsbrief nieuwe leerlingen aan ouders/verzorgers

BRON, alle cijfers lj. 4 mavo en 3, 4 HGL compleet in SOMtoday

scholingsbeleid 15.30 uur

vr 9-apr-2021 Spotlight live vanuit de Naald

week 15 29

ma 12-apr-2021 start examenproofweek

di 13-apr-2021 alle gegevens leerjaar 4 versturen naar DUO

wo 14-apr-2021

do 15-apr-2021

vr 16-apr-2021 einde examenproofweek

week 16 30

ma 19-apr-2021

di 20-apr-2021 studiemiddag 13.00 uur

roosterwijzigingen mogelijk

wo 21-apr-2021

do 22-apr-2021 IZOD 15.00-17.30 uur

basiscursus Dalton 16.30-20.00 uur

afsluitmiddag mavo leerjaar 4 tot 15.15 uur

eindfeest mavo/HGL 20.00 uur

vrij 23-apr-2021 nieuwsbrief 5 en coaches informeren ouders/verzorgers

week 17 MEIVAKANTIE (incl. koningsdag)

18



week 19 31

ma 10-mei-2021 start stageperiode klas 5Hc (t.m. 25 juni, 5 dagen per week)

di 11-mei-2021

wo 12-mei-2021 aanmelden herkansing SE toetsen leerjaar 3

do 13-mei-2021 Hemelvaartsdag

vr 14-mei-2021 Hemelvaartsvakantie

week 20 32

ma 17-mei-2021 examen Nederlands 13.30-15.30 uur

begin WPE 5Hc t/m 21 mei

di 18-mei-2021 examen wiskunde 13.30-15.30 uur

wo 19-mei-2021 examen aardrijkskunde 09.00-11.00 uur

examen Frans 13.30-15.30 uur

herkansing SE toetsen leerjaar 3

do 20-mei-2021 examen maatschappijkunde 09.00-11.00 uur

examen natuur- en scheikunde I 13.30-15.30 uur

vr 21-mei-2021 examen economie 13.30-15.30 uur

inleveren verslag WPE

week 21 33

ma 24-mei-2021 Tweede Pinksterdag

di 25-mei-2021 leerjaar 4 mavo boeken en kluissleutel inleveren

examen geschiedenis en staatsinrichting 09.00-11.00 uur

examen natuur- en scheikunde II 13.30-15.30 uur

wo 26-mei-2021 examen Duits 09.00-11.00 uur

examen biologie 13.30-15.30 uur

do 27-mei-2021 examen Engels 13.30-15.30 uur

vr 28-mei-2021

week 22 34

ma 31-mei-2021 start stageperiode 3HGL (t.m. 18 juni, 5 dagen per week)

start stageperiode 4HGL (t.m. 2 juli, 5 dagen per week)

begin gesprekken WPE 5Hc t/m 4 juni

di 1-jun-2021 kennismaken nieuwe ouders/verzorgers

beroepenfeest WoS

wo 2-jun-2021 kennismaken nieuwe leerlingen

inleveren eindverslag Proeve klas 5Ha/b & 6Ha

do 3-jun-2021

vr 4-jun-2021

week 23 35

ma 7-jun-2021 basiscursus Dalton 16.30-20.00 uur

start afname examengesprekken klas 5Ha/b & 6Ha

ochtend toetsweek juni leerjaar 1, 2 en 3

di 8-jun-2021 ochtend toetsweek juni leerjaar 1, 2 en 3

wo 9-jun-2021 ochtend toetsweek juni leerjaar 1, 2 en 3

do 10-jun-2021 ochtend toetsweek juni leerjaar 1, 2 en 3

doedag WoS

uitslag eerste tijdvak examen, alle collega's examenklassen aanwezig bij vergadering 10.30 uur

ophalen cijferlijsten 16.00 uur

vr 11-jun-2021 ochtend toetsweek juni leerjaar 1, 2 en 3

week 24 36

ma 14-jun-2021 aangepast rooster; in de middag mondeling en practicum leerjaar 3

start tweede tijdvak examen

di 15-jun-2021 Summerfestival

wo 16-jun-2021 Vaststellingsvergadering examenkandidaten HGL

do 17-jun-2021 sportdag leerjaar 2

IZOD 15.00 - 17.30 uur

vr 18-jun-2021 opgave tijdvak 2

week 25 37

ma 21-jun-2021 lesweek met aangepast rooster (tot 12.30 uur in de middag practicum en mondeling leerjaar 3

aanmelden herkansing leerjaar 1,2 en 3 (uiterlijk 23.59 uur)

di 22-jun-2021 kennismakingsbijeenkomst instromende leerlingen

wo 23-jun-2021

do 24-jun-2021

vr 25-jun-2021 herkansing leerjaar 1, 2 en 3

einde tweede tijdvak

week 26 38

ma 28-jun-2021 Wereldburgerschapsdag 1, Daltonia leerjaar 3

generale diploma-uitreiking mavo

di 29-jun-2021 Wereldburgerschapsdag 2, Daltonia leerjaar 3

bijeenkomst sectievoorzitters met schoolleiding. Onderwerp examenresultaten 14.00 - 15.30 uur 

alle cijfers toetsweek 3 in SOMtoday (voor 15.00 uur)

PTO/PTA nieuw schooljaar ingeleverd bij toetscoördinatoren

wo 30-jun-2021 Wereldburgerschapsdag 3

kamp leerjaar 2

do 1-jul-2021 Wereldburgerschapsdag 4

kamp leerjaar 2

vr 2-jul-2021 kamp leerjaar 2

schoolreis leerjaar 1

uitslag tweede tijdvak examen, alle collega's examenklassen aanwezig bij vergadering 10.30 uur



week 27 39

ma 5-jul-2021 sportdag leerjaar 3

di 6-jul-2021 sportdag leerjaar 1

start derde tijdvak

diploma-uitreiking HGL 4 ? 

wo 7-jul-2021 alle cijfers compleet in SOMtoday SOM 'bevriezen'

diploma-uitreiking HGL 5 en 6 ?

do 8-jul-2021 diploma-uitreiking mavo in De Brug ? 19.30 uur

vr 9-jul-2021 inleveren boeken en kluizen leegmaken en openzetten

laatste lesdag

einde derde tijdvak

week 28 40

ma 12-jul-2021 ORGANISATIEMIDDAG  

dossiers in orde maken

overdracht coachleerlingen 10.00 - 12.30 uur

voorbereiding schooljaar 2021-2022

di 13-jul-2021 ORGANISATIEDAG 

overdracht coachleerlingen 10.00 - 12.30 uur

opruimen

voorbereiding schooljaar 2021-2022

wo 14-jul-2021 ORGANISATIEDAG  

overdracht coachleerlingen 10.00 - 12.30 uur

opruimen

voorbereiding schooljaar 2021-2022

do 15-jul-2021 ORGANISATIEDAG 

afsluiting schooljaar per leerjaar bij coach (geen scorekaarten maar digitaal)

sluiting schooljaar en gezamenlijke lunch 10.30 - 13.30 uur

uitslag derde tijdvak examen, alle collega's examenklassen aanwezig bij vergadering 10.30 uur

vr 16-jul-2021 ORGANISATIEDAG 

opruimen

nieuwsbrief 6 voor ouders/verzorgers

week 34 0

do 26-aug-2021 de school is open, iedereen is welkom

vr 27-aug-2021 de school is open, iedereen is welkom

week 35 1

ma 30-aug-2021 ORGANISATIEDAG 1

ZOMERVAKANTIE tm 29-08-2021


