Planning van activiteiten
schooljaar 2022-2023
Datum
03-10-2022
10-10-2022
18-10-2022
20-10-2022
24-10 t/m 28-10
08-11-2022
21-11-2022
21-12-2022
23-12-2022
26-12 t/m 06-01
16-01-2023
02-02-2023
15-02-2023
20-02 t/m 24-02
15-03-2023
16-03-2023
07-04 t/m 10-04
24-04 t/m 05-05
17-05-2023
18-05 t/m 19-05
29-05-2023
12-06-2023
29-06-2023
05-07-2023
07-07-2023
10-07-2023
10-07 t/m 14-07
17-07 t/m 25-08

Activiteit
Leerlingspreekdag alle groepen
Studiedag
Schoolfotograaf
Schoolfotograaf
Herfstvakantie
Studiedag
Ouderavond
Kerstmarkt
Leerlingen ’s middags vrij
Kerstvakantie
Leerlingspreekdag alle groepen
Studiedag
Open middag
Voorjaarsvakantie
Leerlingendag
Ouderavond
Goede vrijdag en Tweede Pasen
Meivakantie
Studiedag
Hemelvaart + vrije vrijdag
Tweede Pinksterdag
Leerlingspreekdag alle groepen
Sportdag
Certificaat/diploma uitreiking
Laatste schooldag
Afrondingsgesprekken leerlingen en
ouders
Organisatieweek
Zomervakantie

Toelichting
Uitnodiging volgt via mentor
Leerlingen zijn vrij
Planning per klas volgt via mentor
Planning per klas volgt via mentor
Leerlingen zijn vrij
Gezonde School
Leerlingen hebben les tot 12 uur
Uitnodiging volgt via mentor
Leerlingen zijn vrij

Uitstroom en doorstroom

Leerlingen zijn vrij

Uitnodiging volgt via mentor

Leerlingen vrij

Kijk voor de schoolgids op www.asteriacollege.nl. Hier vindt u tevens een actueel overzicht van de
geplande activiteiten.
Indien er veranderingen in bovenstaande plaatsvinden zullen wij u hier via de HOY app van op de
hoogte brengen.

Legenda
Leerlingspreekdag:
Drie keer per jaar worden er samen met uw kind individuele doelen opgesteld. Hierbij is antwoord op
de vragen “Wat wil je later gaan doen?” en “Wat is er nodig om daar te komen?” erg belangrijk. In
een persoonlijk gesprek met uw kind gaan wij proberen antwoord hierop te krijgen. Om dit goed te
kunnen doen hebben we er voor gekozen om alle leerlingen individueel uit te nodigen voor een
gesprek. Het gesprek duurt een half uur, uw kind is de rest van de dag vrij.
Vakanties
We hebben geprobeerd zoveel mogelijk aan te sluiten bij de andere scholen in de regio zodat
eventuele broers/zussen op dezelfde momenten vakantie hebben.
Studiedag
Binnen het onderwijs is het belangrijk om te blijven professionaliseren. De maatschappij verandert,
wij veranderen mee. Naast alle ontwikkelingen die wij veelal na schooltijd volgen zijn er vier
gezamenlijke studiemiddagen opgenomen in de jaarplanner. Met het volledige team zal er gewerkt
worden rondom één actueel thema. De leerlingen zijn die dag vrij.
Ouderbetrokkenheid
Als school hebben wij de betrokkenheid van ouders in een zeer hoog vaandel staan. Naast de
individuele begeleidingstrajecten van leerlingen hebben wij 2 ouderavonden, een certificaatuitreiking
en een afrondend gesprek op de planning staan. Het is mogelijk dat er naar aanleiding van de
wensen van ouders nog een ouderavond bij komt.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen of een reactie hebben, neem gerust contact op
met de mentor van uw kind.

