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Informatie einde schooljaar, start nieuwe schooljaar 
 

EINDE SCHOOLJAAR 
 
Kluisje leegmaken  
We vragen alle leerlingen om vóór de vakantie hun kluisje leeg te maken. In de vakantie worden alle  

kluisjes gecontroleerd en eventueel achtergebleven spullen worden dan verwijderd. De leerlingen van 

B1 en V5 krijgen in het nieuwe schooljaar een nieuw kluisje. 

 

Kluissleutels van de stalen kluisjes inleveren 
Alle leerlingen die een stalen kluisje in gebruik hebben dit schooljaar, herinneren we eraan dat de 

sleutels van dit kluisje moeten worden ingeleverd bij de conciërges.  

 

Inleveren schoolboeken  
De inleverdatum van de schoolboeken, die door Iddink zijn aangeleverd, is voor alle leerlingen bepaald 

op: 

donderdag 7 juli 2022 → 08.30 – 16.00 uur op het cultuurplein  
 
U ontvangt van Iddink een formulier met een unieke barcode. Dit formulier dient uw kind bij het 

inleveren van de schoolboeken bij zich te hebben. Na inlevering van de boeken ontvangt uw kind een 

ontvangstbewijs. Boeken die verloren zijn gegaan of niet worden ingeleverd, komen voor eigen 

rekening. Iddink verdeelt de dag in blokken van 15 minuten. Wij verzoeken de leerlingen dringend zich 

aan deze tijdsindeling te houden, om onnodige vertraging bij de inname van de boeken te 

voorkomen. 

 

Bestellen nieuwe schoolboeken  
Vanaf schooljaar 2022-2023 verzorgt de Leermiddelenservice @voCampus de leermiddelen namens alle 

scholen die onder de @voCampus vallen en dus ook voor NSG Groenewoud. Leerlingen krijgen het 

benodigde lesmateriaal aan het begin van het schooljaar in bruikleen. Aan de hand van het 

vakkenpakket worden de pakketten met boeken en licenties samengesteld. Leerlingen hoeven dus geen 

bestelling door te geven. Aan het einde van het schooljaar leveren ze de boeken weer netjes en 

onbeschadigd in. U krijgt van ons te zijner tijd een “overeenkomst met betrekking tot de bruikleen van 

lesmaterialen” die daarna zal gelden voor de gehele schoolloopbaan. Op maandag 29 augustus a.s. 

halen leerlingen hun boekenpakket op school op. Aan het eind van de zomervakantie volgt verdere 

informatie over het moment van ophalen. 

 
Laptop 
In de lessen maken wij gebruik van een laptop voor digitale ondersteuning. Onze partner op dit gebied 

is Signpost. Op hun website kunt u terecht om een geschikt model te kiezen uit de opties die we samen 

met hen geselecteerd hebben. De flyer (met bestelinformatie)treft u als bijlage aan. Deze informatie is 

ook te vinden op onze website onder downloads bij het kopje ‘financieel’. Klik hier   
 

Uitslaguur, rapportuitreiking en herexamens SE  
Op woensdag 6 juli kunnen de leerlingen van 08.45 – 09.45 uur de resultaten van de laatste toetsweek 

ophalen. De eindrapportvergaderingen vinden plaats op donderdag 7 juli en vrijdag 8 juli. Na de 

rapportvergaderingen worden de leerlingen die niet bevorderd zijn daarvan telefonisch op de hoogte 

gesteld door de mentor. Als het rapport van uw zoon of dochter daartoe aanleiding geeft, kunt u 

natuurlijk ook zelf contact opnemen met de mentor. 

De rapportuitreiking en de ondertekening van de SE-cijferlijsten vinden plaats op donderdag 14 juli om 

08.45 uur voor de onderbouw en om 10.00 uur voor de bovenbouw en vmbo-t-3. De leerlingen kunnen 

zich tot 11.00 uur bij hun afdelingsleider inschrijven voor een herexamen voor de afgesloten SE-vakken. 

 

 

https://vocampus.sharepoint.com/sites/nsg-oop-secretariaat/Gedeelde%20documenten/006%20WERVING%20-%20AANMELDING/Begroetingsavonden/00-00-0000%20Informatie%20aanschaf%20laptops%20Signpost%20-%2022-23.pdf


 

 
          juni 2022 – blad 2 
START NIEUWE SCHOOLJAAR 2022-2023      
 

Aan het einde van de zomervakantie ontvangen alle leerlingen en ouders een e-mail met exacte 

informatie over de start van het nieuwe schooljaar. Het lesrooster is beschikbaar vanaf maandag 29 

augustus 2022 om 09.00 uur. Leerlingen met een taak of herexamen worden op maandag 29 augustus 

2022 om 09.00 uur op school verwacht. Woensdag 31 augustus 2022 is gereserveerd voor kennismaking en 

introductieactiviteiten met de klas en mentor. Op donderdag 1 september 2022 starten de lessen. 

 
Vrijwillige ouderbijdrage  
Jaarlijks bepaalt de directie na overleg met de ouderraad de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage. 

Voor het komende schooljaar is deze vastgesteld op € 95,00. 

 
Vrijwillige doelbijdrage  

Afhankelijk van de afdeling waarin uw zoon of dochter komend schooljaar is geplaatst, zijn er naast de 

algemene ouderbijdrage nog extra kosten voor bijvoorbeeld introductieactiviteiten, vakexcursies, 

speciale activiteiten en internationalisering. Deze zijn afhankelijk van de (gekozen) vakken en kunnen 

per leerling verschillen. Voor de exacte bedragen per afdeling verwijzen wij u naar onze website, onder 

het kopje financieel vindt u alle informatie hierover. Hier vindt u ook de informatie over het aanvragen 

van vrijstelling of hoe u een beroep kunt doen op het NSG XTRA-fonds.  

 

 
Vakantierooster 2022-2023 
Dit is het vakantie- en vrije dagenrooster voor de regio Nijmegen en omstreken: 

 

Zomervakantie 2022   16 juli t/m 28 augustus 2022 
Herfstvakantie    24 t/m 28 oktober 2022 
Kerstvakantie    26 december 2022 t/m 6 januari 2023 
Voorjaarsvakantie   20 februari t/m 24 februari 2023 
Pasen      10 april 2023 
Meivakantie    24 april t/m 5 mei 2023 
Hemelvaart + extra vrije dag  18 + 19 mei 2023 
Pinksteren     29 mei 2023 
Zomervakantie 2023   15 juli t/m 27 augustus 2023 
 
Luxe Verzuim 
We wijzen u er op dat wij als school buiten de vastgestelde data geen toestemming mogen geven voor 

extra vakantiedagen. Voor verdere informatie omtrent verzuim buiten de reguliere vakanties om 

verwijzen we u naar onze website onder downloads bij het kopje ‘verlof en verzuim’. Klik hier 

 

 
Wij wensen u en uw gezin een fijne zomervakantie toe! 

https://nsg-groenewoud.nl/protocollen/
https://nsg-groenewoud.nl/protocollen/

