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Amsterdam, Maart 2019 

 

Betreft: ToetsweekOpvangklas 
 
 
Geachte ouder(s), verzorger(s),  
 
Vanaf 25 maart 2019 is er weer een toetsweek en veel leerlingen hebben dan behoefte aan een rustige 
plek waar zij hun toetsen kunnen voorbereiden. Dat kan op het Cartesius Lyceum natuurlijk in de 
werkruimtes en in de nieuwe mediatheek  maar wanneer een leerling meer begeleiding wil hebben, is er 
tegen betaling ook de Lyceo Toetsweek Opvangklas.  

 

Voorafgaand en in de aankomende proefwerkweek organiseert Lyceo deze Toetsweek Opvangklas op het 
Cartesius Lyceum. In deze klas kunnen leerlingen onder toezicht en in alle rust de proefwerken 
voorbereiden. Wanneer de leerling dit vraagt is er de mogelijkheid om overhoord te worden. In deze 
opvangklas wordt het huiswerk niet gecontroleerd.  

 
Het gaat hierbij om de volgende data en tijden: 

- Maandag 18 maart 14.15-18.15 uur 

- Dinsdag 19 maart 14.15 – 18.15 uur 

- Woensdag 20 maart 14.15 – 18.15 uur 

- Donderdag 21 maart 14.15 – 18.15 uur 

- Vrijdag 22 maart 14.15 – 18.15 uur 

 

- Maandag 25 maart 13.00 – 18.15 uur 

- Dinsdag 26 maart 13.00 – 18.15 uur 

- Woensdag 27 maart 13.00 – 18.15 

- Donderdag 28 maart 13.00 – 18.15 uur 

 

Kosten: 
- vier of vijf middagen Toetsweek Opvangklas (1 week)  € 82,50 
- acht of negen middagen Toetsweek Opvangklas (2 weken)  € 165,- 

 
Inschrijven is mogelijk vanaf vier middagen. Om in te schrijven vult u het inschrijfformulier aan de 
achterzijde in, inclusief de akkoordverklaring voor betaling. U mag uw inschrijving via de mail sturen naar: 
lisa.visser@lyceo.nl. Voor meer informatie kunt u terecht bij: 
Lisa Visser, vestigingscoördinator van het Cartesius Lyceum.  

Tel: 06-130 57 369 of lisa.visser@lyceo.nl 

 
N.B.: de leerlingen zullen op volgorde van binnenkomst van de inschrijving worden geplaatst. Uiterste 
inschrijfdatum is woensdag 13 maart 2019. Later inschrijven betekent dat we uw kind helaas niet meer 
gegarandeerd kunnen plaatsen! 
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INSCHRIJFSTROOK TOETSWEEK OPVANGKLAS (TWOK) 

 
Naam leerling     ………………………………………………………………………… 
 
Geboortedatum leerling   ………………………………………………………………………… 
 
Adres      ............................................................................. 
 
Postcode / Woonplaats    ............................................................................. 
 
Klas      ………………………………………………………………………… 
 
Telefoonnummer leerling   ……………………………………………………………………………. 
 
Naam ouder/verzorger    ………………………………………………………………………… 
 
Telefoon thuis & mobiel   …………………………………   &  ……………………………… 
 
E-mail ouder/verzorger    ………………………………………………………………………… 
 
 
Geef aan op welke dagen uw zoon/ dochter 18 maart, 19 maart, 20 maart, 21 maart, 22 maart 
 
aanwezig zal zijn    25 maart, 26 maart, 27 maart, 28 maart  
  
 
 

Factuurgegevens  
U ontvangt per e-mail een factuur voor de eenmalige betaling aan Lyceo voor deelname aan de 
ToetsweekOpvangklas van Lyceo op het Cartesius Lyceum.   
 
Naam + Voorletter(s) ......................................................................................................  
    
Adres   ...................................................................................................... 
 
Postcode / Woonplaats ...................................................................................................... 
 
 

 
Datum      Handtekening  
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