Planning fotograaf 2019
dinsdag 19 februari 2019

BUS 1

3e uur

10u15 - b1a (ija/lne)

10u30 - b3e (jka)

4e uur

11u25 -

5e uur

12u15 - b1c (nve)

12u30 - b2f (mnu)

12u45 - b2j (azw)

6e uur

13u35 - b3g (sla)

13u50 - b3i (mnu)

14u05 - b3b (pjo)

7e uur

14u25 - h4e (pre)

14u40 - b2b (klk)

14u55 - b1e (tvo)

8e uur

15u15 - h5c (djo)

15u30 - h5a (ezi)

15u45 - b1d (ewi)

groepsfoto 5 havo

10u45 - b2e (gle)
11u55 -

let op: Bij de groepsfoto voor 5 havo en 6 vwo worden alle klassen verwacht

dinsdag 19 februari 2019 tijd 11u25

h5a-h5b-h5c-h5d-h5e-h5f

pre-mvr-mdi-jkk-bja-mfr

woensdag 20 februari 2019 tijd 10u15

v6a-v6b-v6c-v6d-v6e-v6f

phu-aoe-hve-rbe-mka-hge

woensdag 20 februari 2019
BUS 1

BUS 2

1e uur

08u35 - b1b (rho)

08u50 - b2a (cwa)

09u05 - b2c (nfo)

1e uur 08u35 - h5f (ren)

08u50 - v5c (mka)

09u05 - b2k (iwo)

2e uur

09u25 - v5a (hve)

09u40 - b1f (sge)

09u55 - b3a (fwe)

2e uur 09u25 - v4a (oco)

09u40 - v4b (tre)

09u55 - v4e (fhu)

3e uur

10u15 -

10u45 -

3e uur 10u15 - h5e (epl)

10u30 - h5d (jkk)

10u45 - v5e (tre)

4e uur

11u25 - b2d (rsv)

11u40 - b2g (eal)

11u55 - b2h (eba)

4e uur 11u25 - h4b (mvr)

11u40 - h4a (mhe)

11u55 - b1i (mbe)

5e uur

12u15 - v6c (epl)

12u30 - v6f (jkk)

12u45 - b3h (eba)

5e uur 12u15 - v6a (mfr)

12u30 - v6e (mhe)

12u45 - v6b (nno)

6e uur

13u35 - h5b (aoe)

13u50 - v4c (rbe)

14u05 - v4d (ngu)

6e uur 13u35 - b2i (azw)

13u50 - b1h (jwo)

14u05 - b3d (pjo)

7e uur

14u25 - b3c (rca)

14u40 - b3f (nfo)

14u55 - b1g (mke)

7e uur 14u25 - v5b (nno)

14u40 - v5d (mfr)

14u55 - v6d (mdu)

8e uur

15u15 - h4d (mfr)

15u30 - h4c (mvr)

15u45 -

8e uur 15u15 -

15u30 -

15u45

groepsfoto 6 vwo

Men volgt een strak schema dus graag tijdig met de klas melden !
Het is helaas niet mogelijk alle klassendocenten bij hun klas te plaatsen. Gelieve zelf het rooster te raadplegen !

