
Jaarplanning 2022-2023    examenklassen
september september
vr-23 uiterlijk 1e overleg pws begeleider
oktober oktober
vr-14 uiterlijk 2e overleg pws begeleider
wo-19 ontwikkeldag docenten, alle leerlingen vrij
do-20 start schoolexamen periode 1 ( t/m 4 nov)
24 t/m 28 herfstvakantie
november november
vr-11 uiterlijk 3e overleg pws begeleider
ma-21 herkansing schoolexamen periode 1 (aanmelden vóór do 17 nov 08.00 uur)
wo-30 vóór 22.00 uur digitaal inleveren pws via SOM
december december
ma-12 ontwikkelmiddag docenten, alle leerlingen vrij
wo-21 inleveren pws vóór 12.00 uur (digitaal en op papier bij NOOH kamer A5)
vr-23 kerstviering? ontwikkelmiddag alle leerlingen vrj
26 t/m 6 jan kerstvakantie 
januari januari
ma-16 start schoolexamen periode 2 
ma-23 luistertoets vwo Duits en havo Frans
di-24 luistertoets vwo Frans en havo Duits
wo-25 luistertoets vwo Engels
vr-27 luistertoets havo Engels
februari februari
do-9 cijfer pws bekend via som
vr-10 herkansing schoolexamen periode 2 (aanmelden vóór wo 8 feb 08.00 uur)
13 t/m 17 in deze week workshop presenteren pws
wo-22 verplichte presentatie avond pws
27 t/m 3 mrt voorjaarsvakantie
maart maart
ma-6 cijfer pws definitief bekend in som
ma-13 herkansing luistertoets vanaf 14.00 uur (aanmelden vóór do 9 mrt 12.00 uur)
ma-27 start schoolexamen periode 3
april april
do-6 openbaar schoolonderzoek kunstvakken op school in middag en avond
vr-7 t/m 10 Paasweekend alle ll vrij
vr-14 herkansing schoolexamen periode 3 (aanmelden vóór wo 12 april 08.00 uur)
wo-19 uitdelen cijferlijsten tijdens een van de lessen
do-20 uiterlijk 12.00 uur cijferlijsten ondertekend inleveren bij NOOH kamer A5
24 t/m 5 mei meivakantie  (planning examentrainingen volgt later)
mei mei
8 t/m 10 examentrainingen docent
di-9 proefexamen Nederlands in de examenzaal
do-11 start examen 1e tijdvak in gymzaal Revius Mavo
vr-26 laatste dag examen 1e tijdvak 
juni juni
wo-14 uitslag examen 1e tijdvak
do - 15 aanmelden herkansing /cijfer verbeteren examen 2e tijdvak voor 12.00 uur
ma-19 start examen 2e tijdvak / herkansingen in gymzaal Revius Mavo t/m 22 juni
vr-30 uitslag 2e tijdvak
juli juli
di-4 diploma uitreiking vwo
wo-5 diploma uitreiking havo / inleveren boeken
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