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Tijdlijn Pius X–College 
Schooljaar 2019-2020 

 
Vrijdag 8 november Workshopdag voor groep 8-ers. 

Zondag 10 november 
10.00-14.00 uur: Open Dag. 

(Let op, de tijden van de open dag zijn aangepast!) 

Oktober/ november/ 

december/ januari  
Oriëntatiegesprekken OPP-leerlingen basisscholen. 

Dinsdag 21 januari  Informatieavond voor ouders van schoolverlaters. 

Woensdag 29 januari 

Woensdag 19 februari 

14.30-15.45 uur: doe-mee-dag tto (meelooplessen voor groep 8-ers met 

belangstelling voor tweetalig vwo). 

Woensdag 12 februari 
Vanaf 13.00 uur: speeddate bespreking brugklasleerlingen door mentoren 

en groep 8-docenten (nabespreking nieuwe vorm). 

Maandag 3 februari t/m Vrijdag 

7 februari  

Aanmeldingsweek van OPP-leerlingen (voor zowel havo/vwo als vmbo). 

Aanmelden voor praktijkonderwijs kan het hele jaar door. 

Donderdag 6 februari 
18.00-20.00 uur: gelegenheid voor ouders om OPP-leerlingen persoonlijk 

aan te melden (niet verplicht). 

Donderdag 5 maart Informatieavond tweetalig vwo voor groep 8-ers en hun ouders. 

Vrijdag 27 maart Scoolsport Juniordag: activiteit voor groep 8-ers. 

Dinsdag 3 maart 
Workshopdag voor leerlingen praktijkonderwijs en schakelklas vmbo 

(alleen voor leerlingen die aangemeld zijn). Van 9.00 uur tot 13.15 uur. 

Uiterlijk 18 maart 
Ouders van OPP-leerlingen krijgen toelatingsbeslissing binnen (zowel 

voor havo/vwo als vmbo). 

Maandag 2 maart t/m  

Vrijdag 6 maart  

Aanmeldingsweek voor alle afdelingen (reguliere leerlingen). Aanmelden 

voor praktijkonderwijs kan het hele jaar door. 

Dinsdag 3 maart  
18.00-20.00 uur: gelegenheid voor ouders om persoonlijk aan te melden 

(niet verplicht). 

April/ Mei/Juni/ Juli 
Gesprekken in verband met toelating: vertegenwoordigers Pius X-College 

bezoeken de basisscholen.  

Uiterlijk 8 mei Ouders ontvangen per post de beslissing over de toelating van hun kind. 

Woensdag 13 mei 14.00 uur: Doe-mee-dag Techniek voor groep 8-ers. 

Donderdag 28 mei 

Vrijdag 29 mei 
Ouders melden hun zoon/dochter aan met herziene adviezen.  

Woensdag 10 juni 14.00 uur: Doe-mee-dag Kunst voor groep 8-ers. 

Donderdag 18 juni 

9.00-14.00 uur: introductiedag voor alle afdelingen (praktijkonderwijs, 

schakelklas vmbo, vmbo bk, vmbo gt, schakelklas havo, havo, vwo, tto). 

18.30 uur: ouderavond voor ouders nieuwe brugklasleerlingen.  

Al deze data en activiteiten zijn terug te zien op onze site. www.piusx-college.nl  


