
 

 
 
Amsterdam, 11 juni 2020 
 
 
Aan : De leerlingen van het Berlage Lyceum en hun ouders/verzorgers 
 
Betreft : Invulling laatste twee weken van het schooljaar 
 
 
Beste leerlingen, beste ouders/verzorgers, 
 
Na de toetsweek zijn er geen reguliere lessen meer.  
 
Wel vinden voor leerlingen nog de volgende activiteiten plaats (als een klas/jaarlaag niet 
wordt genoemd is er op die dag voor deze leerlingen geen activiteit). Voor zover nog niet 
vermeld ontvangen de leerlingen meer gedetailleerde informatie over de verschillende 
activiteiten in een later stadium: 
 
WEEK 26 (maandag 22 t/m vrijdag 26 juni): 
 

● Hele week: Profielwerkstukweek H4 en V5. Dit gebeurt online.  
● Hele week: Opstroomactiviteiten voor overstappers van M4 naar H4 en van H5 naar 

V5. Dit gebeurt online. 
● Maandag 22 juni: Inhalen handelingsdelen kunstvakken (voor leerlingen uit M3, H4 

en V5) en (als dat noodzakelijk is) gemiste toetsen uit de toetsweek en in een enkele 
uitzonderlijke situatie toetsen eerder uit het schooljaar. Bericht hierover volgt. 

● Dinsdag 23 juni: Sportactiviteit leerjaar 1. Op deze dag kunnen leerlingen (weer: in 
een enkele uitzonderlijke situatie) ook nog toetsen eerder uit het schooljaar inhalen, 
4V: toekomstvisie project digitaal. 

● Woensdag 24 juni: Sportactiviteit leerjaar 2, 4V: toekomstvisie project digitaal. 
● Donderdag 25 juni: Sportactiviteit leerjaar 3 4V: toekomstvisie project digitaal. 
● Dinsdag 23, woensdag 24 en donderdag 25 juni: Op deze dagen organiseren 

mentoren van klassen die geen sportactiviteit hebben een afsluitende activiteit met 
hun mentorgroep.  

● Vrijdag 26 juni: Eindvergaderingen docententeams. Na de vergaderingen bellen de 
mentoren hun leerlingen over de uitslag. 

 



WEEK 27 (maandag 29 juni t/m vrijdag 3 juli): 
 

● Maandag 29 juni: Eindvergaderingen docententeams. Na de vergaderingen bellen de 
mentoren hun leerlingen over de uitslag. 

● Woensdag 1 juli:  
- Leerlingen uit M3, H4 en V5 maken, als dat in de overgangsvergadering is 

besloten, Resultaatverbeteringstoetsen. De betreffende leerlingen horen dit na 
de eindvergadering op 26 juni van hun mentor.  Daarnaast krijgen ze een mail van 
de betreffende vakdocent over de te bestuderen stof. 

- Vanaf 14.00 u diploma-uitreiking mavo. 
- Vanaf 18.00 u diploma-uitreiking vwo. 

● Donderdag 2 juli:  
- Boeken inleveren voor alle leerlingen behalve de examenleerlingen volgens nader 

bekend te maken schema.  
- Eventuele revisievergaderingen. 
- Vanaf 18.00 u diploma-uitreiking havo. 

● Vrijdag 3 juli zijn er geen activiteiten meer voor leerlingen. Er vindt niet zoals in 
voorgaande jaren een moment plaats waarop de leerlingen hun rapport komen 
ophalen. We zoeken hiervoor een alternatief.  

● Zomervakantie tot maandag 17 augustus.  
 
We hopen jullie/u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. We wensen de leerlingen 
succes met de afronding van dit bijzondere schooljaar en wensen jullie/u alvast een prettige 
zomer toe! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het team van het Berlage Lyceum 
 
 
 
 
 


