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Oh, wat een jaar! 
En weer een schooljaar voorbij. Het was geen makkelijk jaar, gelukkig 

ziet de toekomst er weer iets zonniger uit. Door het tempo van vaccineren 
wordt er een groepsimmuniteit gecreëerd die er hopelijk voor gaat zorgen 

dat het coronavirus niet verder muteert. In het belang van het onderwijs 
hebben we zoveel mogelijk op locatie les kunnen geven, al dan niet in 

een aangepaste vorm.  
Voor de leerlingen was het heel erg jammer dat niet alle praktijkvakken 

door konden gaan. Maar….er was dit jaar wel weer een sportdag en we 
mochten weer op schoolreis. Ook de examens zijn doorgegaan.  

Wij hopen dat iedereen kan genieten van een welverdiende vakantie, met 
lekker weer en in goede gezondheid. 

  

 

Website https://www.leokannerpchooftcollege.nl/ 

Neem eens een kijkje op onze website. Hier vindt u alle informatie over 

onze school. 

 

https://www.leokannerpchooftcollege.nl/
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Vacature medezeggenschapraad 
 
De LKO heeft een medezeggenschapsraad (MR) die de belangen van 

personeel, ouders en leerlingen van de hele onderwijsstichting behartigt. 
De MR controleert onder andere belangrijke plannen en voornemens van 

het bestuur op het gebied van personeel, onderwijskundig beleid en 
financiën. De vergadering van de MR is in principe openbaar. In de MR 

zitten vertegenwoordigers van het personeel en van ouders. Het College 
van Bestuur heeft geen stemrecht in de MR, maar bij de vergaderingen 

is altijd één van de bestuursleden aanwezig voor advies. 
 
Voor het komende schooljaar zijn wij op zoek naar een ouder die zich wil 

inzetten voor de medezeggenschapsraad. Heeft u interesse? Stuur uw 

bericht naar mzr02@leokanner.nl. 
 

 

Examens 
 

In mei hebben de examenleerlingen van PC Hooftcollege het Centraal 
Schriftelijk examen afgelegd. Twee weken lang is hun kennis van 

verschillende schriftelijke vakken op de proef gesteld. Over het algemeen 
genomen zijn de verwachtingen van de leerlingen positief en viel het 

reuze mee. In juni is het voor onze leerlingen extra zwaar, want waar de 
rest van examen Nederland al vakantie 
heeft, moeten zij nog het mondeling 

examen doen dat gepland staat in juli. 
Echter voor niets gaat de zon op en wij 

wensen hen zeer veel succes met het 
laatste stukje en dat iedereen maar 

beloond mag worden voor het harde 
werk dat ze erin hebben gestoken. 
 

Sportdag 
 

Vrijdag 9 juli was er ter afsluiting van de PWW 
een sportdag georganiseerd. Een mix van 
spellen, behendigheid en sport werden 

aangeboden. Er waren twee rondes waarin 
leerlingen de verschillende onderdelen konden 

doen. Met een sportdagpaspoort op zak konde zij 
loten winnen en aan het einde van de dag werden 

de prijzen uitgereikt. 
 

mailto:mzr02@leokanner.nl


  

  

Nummer 4   

 

9 juli 2021 

Pagina 3 van 6 

 

  

 

Schoolreis Walibi 
Maandag 12 juli gaan de leerlingen van de  eerste en 

tweede klassen Naar Walibi. Wij wensen de 

leerlingen veel plezier en lekker weer. 

 

 

 

 

 

Activiteitenochtend 
 

Wat was het fijn om weer een activiteitenochtend te hebben. Dit zijn de 

foto’s van de activiteitenochtend voor de meivakantie. 

 

1 mavo  High Tea 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

Nummer 4   

 

9 juli 2021 

Pagina 4 van 6 

 

 

2 mavo A  Speksteen workshop o.l.v. mevrouw Dernison 
 

Vandaag hebben we periode 4 met de  klas afgesloten. Een heerlijke 

ochtend waar we in het zonnetje in de binnentuin hebben gewerkt aan 
een eigen beeld van speksteen en wat een prachtige resultaten! 
 

 

 

 

 

2 mavo B Kerstontbijt 
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Belangrijke data  
19 juli t/m 27 augustus Zomervakantie 

30 augustus     Studiedag, leerlingen zijn vrij 

31 augustus     Eerste schooldag 

  9 september    Algemene ouderavond 

  4 oktober     Studiedag, leerlingen zijn vrij 

11 t/m 14 oktober  Proefwerkweek,  

leerlingen zijn om 12.00 uur vrij 

15 oktober  Activiteitenochtend, 

  leerlingen zijn om 12.00 uur vrij 

18 oktober t/m 22 oktober Herfstvakantie 

 

Vergeet u bij afwijkende schooltijden niet het taxibedrijf te informeren? 
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Fijne vakantie!  
 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Team P.C. Hooftcollege afdeling mavo 
 

 

 

Indien u vragen heeft naar aanleiding van de onderwerpen in de nieuwsbrief, 

kunt u altijd contact met ons opnemen.  
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