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PLANNING 
Maandag 20 augustus: 

 Start nieuwe schooljaar ophalen roosters en andere benodigdheden. 

 Leerlingen leerjaar 1 en 2 aanwezig om 14.00 uur. 

 Leerlingen leerjaar 3 en 4 aanwezig om 15.00 uur. 

Dinsdag 21 augustus: 

 Introductiekamp leerjaar 1. 

 Leerjaar 2, 3 en 4 les tijdens les 2 t/m 6 (les 1, 7 en 8 mentorgesprek leerjaar 2, 3 en 4). 

Woensdag 22 augustus: 

 Introductiekamp leerjaar 1. 

 Leerjaar 2, 3 en 4 les tijdens les 2 t/m 6 (les 1, 7 en 8 mentorgesprek leerjaar 2, 3 en 4). 

Donderdag 23 augustus: 

 Introductiekamp leerjaar 1. 

 Leerjaar 2, 3 en 4 les tijdens les 2 t/m 6 (les 1, 7 en 8 mentorgesprek leerjaar 2, 3 en 4). 

Vrijdag 24 augustus: 

 Leerjaar 1, afname 0-meting Ne, En en rv tijdens les 2 t/m 5. 

 Leerjaar 2, 3 en 4 les tijdens les 2 t/m 6 (les 1, 7 en 8 mentorgesprek leerjaar 2, 3 en 4). 

Dinsdag 4 september: 

 Informatieavond leerjaar 1 en 2. 

Dinsdag 11 september: 

 Informatieavond leerjaar 3. 

Woensdag 12 september: 

 Schoolfotograaf voor klassenfoto’s en portretfoto’s. 

Dinsdag 18 september 

  Informatieavond leerjaar 4. 

 

 

 

EXAMEN UITSLAG 

Op vrijdag 29 juni  is de uitslag van het herexamen binnen gekomen. Uiteindelijk hebben 171 leerlingen hun diploma 

mogen ontvangen. Een slagingspercentage van 92,4%. Wat ons betreft zijn we erg tevreden met de uitslag. Vorig jaar 

net onder de 85% en nu ruim boven de 92%. Via deze weg de felicitaties aan alle geslaagden. 

 

 
 
BOEKEN BESTELLEN 
We adviseren u zo snel mogelijk de boeken te bestellen. 

Leerlingen mavo-top leerjaar 3: bij het bestellen van het boekenpakket moet je de keuze “MAVO-TOP” aanvinken 

voor het vak wiskunde. 

 

 
 

http://www.terapelerharmonie.nl/agenda.htm


AFSCHEID 
Doordat we komend jaar minder leerlingen hebben nemen we afscheid van een aantal collega’s. 

Mevrouw Van Assen, de heer Brouwers, de heer Van Deursen, de heer Jakhlal, de heer Kok, mevrouw Lommen, de 

heer Haneveer, de heer Smeets en mevrouw Van der Vleut keren volgend schooljaar niet meer terug. 

 

Het mentoraat van mevrouw Lommen wordt overgenomen door mevrouw Adriaans. 

 
 

 

BENODIGDHEDEN KLAS 2, 3 EN 4 

De leerlingen dienen bij de start van het schooljaar over onderstaande zaken te beschikken. De lijst voor leerjaar 1 is 

bij de kennismakingsdag in juni al meegegeven. 

- (school) Gymshirt, gymbroek en sportschoenen. 

- Potlood en gum. 

- Pennen. 

- Geo-driehoek (verzoek om de iets buigbare, dus niet de helemaal flexibele 

en ook niet de echt harde). 

- Rekenmachine. 

- Passer. 

- Set goede kleurpotloden.  

- Schaar(tje) en plakstift. 

- Diverse schriften (lijntjes (aantal (ca. 5) A5 en aantal (ca. 5) A4 en 2 A4 schriften met hokjes van een cm) 

- Ca. 10 snelhechters. 

- Oortjes voor het chromebook. 

 

 
 
CHROMEBOOK LEERJAAR 4, VOOR EINDEXAMENKANDIDATEN DIE TE-
RUG KOMEN 
Leerlingen die dit jaar gezakt zijn sluiten opnieuw aan in leerjaar 4. Alle leerlingen in 

leerjaar 3 hebben een Chromebook. School zorgt voor de gezakte leerlingen voor een 

Chromebook. Dit Chromebook is tegen een gebruikersvergoeding van 50 euro het 

gehele jaar te gebruiken zowel op school als thuis. Ouders van leerlingen die gezakt 

zijn en terugkomen krijgen aan het begin van het nieuwe schooljaar nadere informatie 

 
 
 
SPORTDAG LEERJAAR 1: HELMONDSE ATLETIEK CLUB 
Afgelopen vrijdag 22 Juni stond de sportdag voor leerjaar 1 op het programma. Deze sportdag stond in het teken van 

Atletiek die  werd gehouden bij de Helmondse Atletiek Club te Stiphout. Hier werden 5 verschillende onderdelen 

gehouden waarin de leerlingen individueel prijzen konden pakken. Het was een zeer fanatieke en plezierige dag waarop 

de leerlingen en docenten zichzelf van hun beste kant hebben laten zien!  

Hieronder de welverdiende winnaars van de atletiek onderdelen:  

Van harte Gefeliciteerd!!!! 

 

Hoogspringen:  

Meisjes: 1e Demi van Lierop/Shanaya Swevels/Chennethy van der Horst/Sofia van den Boomen/Ellis Hagens, 

                 2e Chayenne Kepser , 3e Maud van Ettro/Pam van Diepen 

Jongens: 1e  Joardy Koster, 2e Hugo Cremers, 3e Ryan Zwanenberg/Frenzo Zwanenberg 

 

Vortex werpen: 

Meisjes: 1e Sophia van den Boomen, 2e Chayenne Kepser, 3e Pam van Diepen 

Jongens:  1e Sam de Kock, 2e Joardy Koster, 3e Finn Schapendonk 

 

 



Verspringen: 

Meisjes: 1eLindsey Stams, 2e Lise Manders/Mijke Heemstra, 3e Ichelle 

van der Velde/Shanaya Swevels 

 

Jongens:  1e Frenzo Zwanenberg, 2e Joardy Koster/Lucas van Lieshout,  

 3e Tijmen van den Acker 

 

60 Meter Sprint: 

Meisjes : 1e Pam van Diepen, 2e Shanaya Swevels, 3e Mijke Heemstra 

Jongens: 1e Ruben Kovac, 2e Ryan Zwanenberg, 3e Milan van Bommel 

 

Klassenestafette: 

Meisjes: 1e klas 1A 

Jongens: 1e klas 1C 

 
 
 
BRONZEN EN ZILVEREN AWARD UITREIKING 2018 
Woensdag 27 juni hebben we weer onze jaarlijkse Award  uitreiking gehad in de Scalazaal te Helmond. Twee bronzen 

en twee zilveren groepen hebben op het podium een presentatie gegeven over hetgeen ze het afgelopen jaar voor de 

award gedaan hebben. Het is ieder jaar weer een genot om de spectaculaire verhalen te horen over de expeditie maar 

ook wat ze verder nog gedaan hebben voor de onderdelen vrijwilligerswerk, sport en individueel talent. Er werd live 

viool gespeeld en ook gitaar en piano voor een enthousiaste zaal met ouders, vriendjes, vriendinnen, opa’s, oma’s etc. 

Er werd een schilderij geshowd en één deelnemer had uit een stuk gesteente het logo van de award gehakt en helemaal 

gepolijst. 

Tussen de presentaties door heeft Pascalle Cup, directeur van de Award Nederland, een verhaal gehouden over het 

Award programma om nog wat zaken te verduidelijken. Heeft Larissa, een beoordelaarster, haar verhaal over de Award 

gehouden en met haar enthousiasme geprobeerd om de deelnemers te overtuigen volgend jaar door te gaan voor het 

volgende level van de Award. 

Na de presentaties ontvingen de deelnemers uit handen van de directeur van de Award, de begeleiders en de 

beoordelaars hun certificaat, medaille en speldje. 

Het was weer een mooie middag met een programma van de award wat voor iedere leerling op school een meerwaarde 

heeft. Dit wordt door de ouders van de deelnemers bijna unaniem bevestigd. Volgend jaar mogen de huidige 2e jaars 

gaan deelnemen aan dit mooie project. We zijn twee weken geleden al de klassen in geweest om dit onder hun aandacht 

te brengen en ik hoop dat ze dit thuis met de ouders bespreken en dat ze zich begin volgend jaar massaal gaan opgeven. 

Voor nu wens ik iedereen een hele fijne vakantie en tot volgend jaar bij de Award. 

 

Awardgroeten, 

D. Seijkens, coördinator. 



VAKANTIE  

Na een schooljaar van hard werken door de leerlingen en de docenten is het goed om even afstand te nemen, zodat we 

na de zomervakantie weer fris aan de slag kunnen. De leerlingen worden op maandag 20 augustus op school verwacht 

voor het ophalen van roosters en andere informatie. Op dinsdag 21 augustus staat het introductieprogramma voor klas 

1 gepland en beginnen direct de lessen voor leerjaar 2 t/m 4. 

School is gesloten van 12 juli tot en met 12 augustus. 

Iedereen een hele fijn vakantie gewenst!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

We wensen alle leerlingen, ouders/verzorgers en alle medewerkers een hele fijne vakantie toe.  

Op maandag 20 augustus start het volgende schooljaar en we hopen dat iedereen in goede 

gezondheid het nieuwe schooljaar kan starten. 

 

 

 

 


