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Agenda
1-jul
t/m 5 juli
6-jul
7-jul
7 en 8 juli

CE-II normering
Toetsweek

Uitslag telefonisch voor nog niet
geslaagde leerlingen CE-I
jaar 1 t/m 5

Inhaalproefwerken

10:00 jaar 1 t/m 5

Eindfeest

jaar 1 en 2 20:00 - 0.00
jaar 3 t/m 6 22:00 - 02:00
15:00 jaar 6 Aula

Diploma-uitreiking

vóór 13:00 jaar 5

8-jul

Aanvragen herkansing(en) en inhaal-SE's via
Google-forms
Terugkomdag

11-jul

SE herkansingen en inhalen

jaar 4 en 5

8-jul

11 t/m 13 juli

rapportvergaderingen
Boeken inleveren

09.00 klas 2A
09.30 klas 2B
10.00 klas 2C
11.00 klas 2D
11.30 klas 2E
12.00 klas 2F

SE herkansingen en inhalen

jaar 4 en 5 volgens rooster

Boeken inleveren

09.00 klas 1A
09.30 klas 1B
10.00 klas 1C
11.00 klas 1D
11.30 klas 1E
12:00 klas 1F

12-jul

12-jul

13-jul

Boeken inleveren jaar 5 en 6

14-jul

14-jul
15-jul
16-jul

10.00-11.00 jaar 1 t/m 5

10.00 klas 5A
10.30 klas 5B
11.00 klas 5C
11.30 klas 5D
12.00 klas 5E

13.00 klas 3A
13.30 klas 3B
14.00 klas 3C
14.30 klas 3D
15.00 klas 3E
.

13.00 klas 4A
13.30 klas 4B
14.00 klas 4C
14.30 klas 4D
15:00 klas 4E
13.00 jaar 6

APV en Revisie
Jaarafsluiting met klas en rapport 3 uitdelen
jaar 1 t/m 5
zomervakantie OP en leerlingen t/m 28
augustus

9:00-11:00 verplichte aanwezigheid

Personele Zaken
Aan het eind van het schooljaar nemen we afscheid van de volgende collega’s:
Mevrouw Spelt – Geschiedenis en de heer Van der Veen – Klassieke Talen
Mevrouw Lippert en mevrouw E. Retière – Frans en de heer Rijlaarsdam - Aardrijkskunde
De heer Vecht – Bovenbouw Toneel en de heer Huiser – Technische dienst
Sommigen waren hier maar kort, anderen maakten al jaren deel uit van het Vossius-team. Ze zullen allemaal gemist
worden. De heer Agricola - Klassieke Talen gaat een jaar met sabbatical.

Geslaagd
Van de 114 eindexamenleerlingen zijn er slechts drie definitief gezakt. Er wacht nog een leerling op de uitslag van
de rekentoets. Bij elkaar hebben bijna 40 leerlingen een herexamen gedaan. De meeste daarvan zijn uitgekomen
op een hoger gemiddelde.
Het gemiddelde CE-cijfer is 7,11.

Cum laude
Nieuw dit jaar is de Cum laude-regeling. Dat betekent dat een leerling die een 8 of hoger gemiddeld heeft gehaald,
en geen eindcijfer lager dan 7 heeft, “Cum laude” op het diploma heeft staan. Zestien Vossianen krijgen dit
predicaat.
Een uitblinker dit jaar is Milo Cornelissen die maar liefst twaalf keer een 9 op zijn lijst heeft staan en gemiddeld op
een 9,08 uitkomt. Alle geslaagden van harte gefeliciteerd.

Oproep om talent te delen
Vaak staan er leerlingen op onze website met bijzondere prestaties die ze binnen school en buiten school geleverd
hebben. De meesten van hen kennen we omdat ze dat zelf vol trots vertellen of omdat ouders en anderen dat aan
ons laten weten. We zijn trots op jullie en willen dat ook laten merken. Mocht het zo zijn dat wij niet op de hoogte
zijn van een bijzondere prestatie, laat het ons weten en stuur een mail (met foto) aan mevrouw S. Remesar
remesar@vossius.nl.
Vakanties schooljaar 2016-2017
Herfstvakantie
zaterdag 15 oktober t/m zondag 23 oktober 2016
Kerstvakantie
zaterdag 24 december 2016 t/m zondag 8 januari 2017
Voorjaarsvakantie
zaterdag 18 februari t/m zondag 26 februari 2017
Paasweekend
zaterdag 15 april t/m maandag 17 april 2017
Meivakantie
zaterdag 22 april t/m zondag 7 mei 2017
Hemelvaart
donderdag 25 mei t/m zondag 28 mei 2017
Pinksterweekend
zaterdag 4 juni t/m maandag 5 juni 2017
Zomervakantie
zaterdag 22 juli t/m zondag 3 september 2017
Studiedag
Studiedag

Vrijdag 14 oktober 2016
Vrijdag 17 februari 2017

In welke klas kom ik?
In week 0 wordt er in Magister en/of de Untis app zichtbaar in welke klas de leerling zit. In de week daarop komen
de individuele bovenbouwroosters in Magister/Untis te staan. Bij bovenbouwleerlingen kan het voorkomen dat zij
in een andere lesgroep geplaatst zijn dan het jaar ervoor. Leerlingen van de bovenbouw die vragen hebben over
hun rooster, kunnen dat binnen twee weken melden bij de heer Nieuwenhuis via formulieren die bij de clavigers,
de decaan Rob Schumacher of Erwin Nieuwenhuis te krijgen zijn.
Mediatheek
De mediatheek raakt elk jaar veel boeken kwijt. Wilt u als ouder nu het einde van het schooljaar daar is, thuis even
rondkijken of er nog geleende boeken liggen? Ze zijn te herkennen aan het Vossius barcode-etiket aan de
achterkant of soms zelfs aan de rode sticker met de tekst “Wordt niet uitgeleend!”. Heel hartelijk dank voor uw
hulp en een goede zomer gewenst door de mediatheekmedewerkers. Boeken die in de eerste week na de vakantie
nog niet zijn teruggebracht, daarvan wordt de kostprijs via de ouderbijdrage in rekening gebracht.

