
 

 

AGENDA         CSG Liudger Burgum (THS) 
 

wo 18 januari 
13.00-16.00 uur 
14.30-16.00 uur 

 
LOB-middag voor de leerlingen van 3 havo en 3 vwo meertalig 
Beleefmiddag voor leerlingen van groep 8 

ma 23 januari Voorstelling 'De la Noya' van Theatergroep 'Smoar' voor de leerlingen van 3 havo en 
3 vwo meertalig 

di 24 januari Cultuurdag voor de leerlingen van alle tweede klassen 
Excursie naar Den Haag voor de leerlingen van 4 vmbo 

wo 25 januari 
's middags 

Voorstelling 'De la Noya' van Theatergroep 'Smoar' voor de leerlingen van 3 vmbo 
Proeflessen op de HAVOtop voor toekomstige leerlingen van 4 havo 

di 31 januari Laatste keer PPO ronde 1 in Drachten voor de leerlingen van bk2A 

wo 1 februari Voorstelling kckv in De Lawei te Drachten voor de leerlingen van 3 vmbo 

do 2 februari Voorstelling 'De la Noya' van Theatergroep 'Smoar' voor de ouders/verzorgers van 
de leerlingen van alle derde klassen; uitnodiging volgt 

ma 6 februari 
19.00-20.30 uur 

 
Presentatie van het profielwerkstuk door de leerlingen van 4 vmbo 

di 7 februari 
12.15-16.15 uur 

Eerste keer PPO ronde 2 in Drachten voor de leerlingen van bk2A 
HBO Experiencemiddag in Leeuwarden voor de leerlingen van 3 havo 

do 9 t/m wo 15 februari Tentamenweek 2 voor 3 vmbo 
Tentamenweek 8 voor 4 vmbo 

di 14 februari Cultuurdag in De Lawei te Drachten voor de leerlingen van alle eerste klassen 

wo 15 februari 
18.00-21.00 uur 

 
OPEN DAG voor de leerlingen van groep 8, hun ouders/verzorgers en andere 
belangstellenden 

do 16 en vr 17 februari Schrijfster Hanneke de Jong in les Nederlands h3D, h3E en v3F 

za 25 febr. t/m zo 5 maart VOORJAARSVAKANTIE 

di 7 maart 
vóór 12.00 uur 

 
Opgave voor herkansing tentamens 4 vmbo 

wo 8 maart 
16.00-18.00 uur 

Biddag voor Gewas en Arbeid 
Last-minute inloop voor twijfelende potentiële leerlingen en hun ouders/verzorgers 

do 9 maart Herkansing tentamens 4 vmbo 

di 14 t/m vr 17 maart Internationale reis naar Cork voor de leerlingen van 3 vwo meertalig 

di 21 maart Laatste keer PPO ronde 2 in Drachten voor de leerlingen van bk2A 

wo 22 en do 23 maart 
13.30-17.30 uur 

 
COL-gesprekken ronde 3 

do 23 maart Liudgerbreed voetbaltoernooi in Drachten 

vr 24 maart 
09.00-10.45 uur 

 
Sportmoment voor de leerlingen van alle tweede klassen 

ma 27 t/m vr 31 maart Tentamenweek 9 voor 4 vmbo 

do 30 maart 
09.00-10.45 uur 

Witte Donderdag 
Sportmoment voor de leerlingen van alle eerste klassen 

vr 31 maart t/m do 6 april Tentamenweek 3 voor 3 vmbo 
Toetsweek voor 3 havo en 3 vwo meertalig 

do 6 april 
vóór 12.00 uur 

 
Opgave voor herkansing tentamens 4 vmbo 

vr 7 april Goede Vrijdag: vrije dag voor leerlingen en identiteitsdag voor medewerkers 

ma 10 april Paasmaandag: vrije dag 

di 11 april Engelstalig theater voor de leerlingen van alle derde klassen 

wo 12 april Herkansing tentamens 4 vmbo 

do 13 april 
vóór 12.00 uur 

 
Alle schoolexamencijfers 4 vmbo staan in SOM 

di 18 april 
vóór 12.00 uur 
15.15 uur 

 
Opgave voor herkansing tentamens 3 vmbo 
Vergadering vaststelling schoolexamencijfers 4 vmbo 



 

 

wo 19 april Kies je wereld, LOB-dag voor de leerlingen van 3 vmbo 
Uitreiking lijst met eindcijfers schoolexamen en exameninstructie aan/voor de 
examenkandidaten vmbo 

do 20 april Laatste schooldag examenkandidaten vmbo 
Herkansing tentamens 3 vmbo 

vr 21 april Keuze-sportdag voor de leerlingen van alle derde klassen 

za 22 april t/m zo 7 mei MEIVAKANTIE 

 


