Start schooljaar 2017-2018
De school is tijdens de vakantie van 29 juli tot 28 augustus niet bereikbaar.
Als je vragen hebt, kun je die dus pas vanaf 28 augustus (telefonisch) stellen.
Op de brief die je thuis ontvangen hebt, kun je zien in welke klas je zit. In dit document vind je
per klas informatie over het begin van het schooljaar. Wij wensen je een heel goed schooljaar
toe!
1e klassen: 1A, 1B en 1C
De introductiedagen voor deze 1e klassen vinden op dinsdag t/m vrijdag plaats. Maandag 4 september
ben je dus nog vrij. Op dinsdag moet je om 8.45 uur op school zijn. Deze dag heb je van 8.45 uur tot
14.10 uur een introductieprogramma. Op woensdag t/m vrijdag start je ook om 8.45 uur. Ook dan ben je
om 14.10 uur vrij. Op dinsdag ga je op de foto (individueel en met de hele klas).
Het schooljaar begint dus op dinsdag 5 september. Jouw mentor staat op die dag om 8.30 uur met een
bordje met de letter van jouw klas op het schoolplein voor de ingang van de onderbouw: samen met je
klasgenoten ga je de school binnen naar jullie lokaal.
Tijdens deze introductiedagen hoef je je schoolboeken nog niet mee te nemen.
Neem op dinsdag in ieder geval mee:
- Eten en drinken voor in de pauze(s).
- Een agenda.
- Een gevulde etui met schrijfmateriaal
Neem op donderdag ook sportkleding mee en op vrijdag een goede fiets en zwemkleding.

1e klassen: 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1J en 1Y
De introductiedagen voor deze 1e klassen vinden op dinsdag en woensdag plaats. Maandag 4
september ben je dus nog vrij. Op dinsdag moet je om 9.00 uur op school zijn. Deze dag heb je van 9.00
uur tot 14.00 uur een introductieprogramma. Op woensdag start je ook om 9.00 uur. Ook dan ben je om
14.00 uur vrij. Op dinsdag ga je op de foto (individueel en met de hele klas).
De lessen voor deze eerste klassen beginnen op donderdag volgens het tijdens de introductiedagen
uitgedeelde rooster.
Het schooljaar begint dus op dinsdag 5 september. Jouw mentor staat op die dag om 9.00 uur met een
bordje met de letter van jouw klas op het schoolplein voor de ingang van de onderbouw: samen met je
klasgenoten ga je de school binnen naar jullie lokaal.
Tijdens deze introductiedagen hoef je je schoolboeken nog niet mee te nemen.
Neem op dinsdag in ieder geval mee:
- Eten en drinken voor in de pauze(s).
- Een agenda.
- Een gevulde etui met schrijfmateriaal
Neem op woensdag ook sportkleding mee.

2e klassen: 2A, 2B, 2C en 2D
De introductiedagen voor 2A, 2B, 2C en 2D vinden op dinsdag t/m vrijdag plaats. Maandag 4 september
ben je dus nog vrij. Op dinsdag moet je om 8.45 uur op school zijn. Deze dag heb je van 8.45 uur tot
14.10 uur een introductieprogramma. Op woensdag t/m vrijdag start je ook om 8.45 uur. Ook dan ben je
om 14.10 uur vrij. Op dinsdag ga je op de foto (individueel en met de hele klas).
Neem op dinsdag in ieder geval mee:
- Eten en drinken voor in de pauze(s).
- Een agenda.
- Een gevulde etui met schrijfmateriaal
Neem op donderdag ook sportkleding mee en op vrijdag een goede fiets en zwemkleding.

2e klassen: 2E, 2F, 2G, 2H, 2J en 2Y
De klassen 2E, 2F, 2G, 2H, 2J en 2Y hebben alleen op dinsdag 5 september een introductiedag. Je
wordt dan om 8.10 uur op school verwacht en je bent om ongeveer 15.00 uur weer vrij. Op maandag 4
september ben je dus nog vrij.
De lessen voor deze tweede klassen beginnen op woensdag 6 september volgens het rooster
Neem op dinsdag in ieder geval mee:
- Eten en drinken voor in de pauze(s).
- Een pen, papier en agenda.
- Sportkleding

2e klassen: 2K, 2L en 2M
De klassen 2K, 2L en 2M 2Y hebben alleen op dinsdag 5 september een introductiedag. Je wordt dan
om 8.10 uur op school verwacht en je bent om ongeveer 15.00 uur weer vrij. Op maandag 4 september
ben je dus nog vrij.
De lessen voor deze tweede klassen beginnen op woensdagmiddag 6 september. Op de
woensdagochtend werken deze klassen aan het project ‘The Battle’.
Neem op dinsdag in ieder geval mee:
- Eten en drinken voor in de pauze(s).
- Een pen, papier en agenda..
- Een goede fiets, zwemkleding en een handdoek

Hieronder zie je wie je mentor is en in welk lokaal jouw introductie plaats vindt.
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Klassen 3G, 3H, 3K, 3L en 3M (3 VMBO BER0EPSRICHTINGEN)
Je bent op maandag 4 september nog vrij. Op dinsdag 5 september starten we de dag met een
introductie waarin je kennis maakt met je nieuwe klas en je mentor. Je wordt om 8.10 uur op school
verwacht. De introductie duurt tot 11.10 uur. Daarna starten de lessen volgens het rooster.
Hieronder zie je wie je mentor is en in welk lokaal jouw introductie plaats vindt. In dit lokaal meld je je om
8.10 uur.
klas

mentor

lokaal

3G
3H
3K
3L
3M

mw. Kanbier
mw. Van Haeringen
dhr. Lagsir
mw. Schuitemaker
mw. Van Burgsteden

J1
J4
J2
J5
J6

Op deze dag ga je ook op de foto (individueel en met de hele klas klas).
Leerlingen die gekozen hebben voor Zorg & Welzijn moeten voor de kooklessen in het bezit zijn van een
hoog schort. Dat kan aan het begin van het schooljaar op school worden gepast en aangeschaft. De
kosten daarvoor bedragen ongeveer 10 euro.

Klassen 4G, 4H, 4K en 4L (4 VMBO BEROEPSRICHTINGEN)
Je bent op maandag 4 september nog vrij. Op dinsdag 5 september starten we de dag met een
introductie. Je wordt om 8.10 uur op school verwacht. De introductie duurt tot 11.10 uur. Daarna starten
de lessen volgens het rooster.

Hieronder zie je wie je mentor is en in welk lokaal jouw introductie plaats vindt. In dit lokaal meld je je om
8.10 uur.
klas

mentor

lokaal

4G
4H
4K
4L

dhr. Schuiling
mw. Velt
dhr. Kampmann
dhr. Schuurman

L8
L9
G1
G4

Op deze dag ga je ook op de foto (individueel en met de hele klas klas).

Klassen 3A, 3B, 3C, 3D en 3E (3TL)
Op maandag 4 september maak je kennis met je klas en mentor. De start van deze introductiedag is om
12.30 uur en hij eindigt om circa 15.20 uur. Je gaat op maandag ook met je klas en individueel op de
foto.
Hieronder zie je wie je mentor is en in welk lokaal jouw introductie plaats vindt. In dit lokaal meld je je om
12.25 uur.
klas

mentor

lokaal

3A
3B
3C
3D
3E

mw. Van Gelder
mw. Mehdioui
dhr. Van Nassauw
mw. Twilhaar
mw. Runge

L1
L2
L3
L4
L5

De lessen beginnen op dinsdag 5 september volgens het rooster. Het rooster kun je op de website
vinden.

Klassen 4A, 4B, 4C en 4D (4TL)
Op maandag 4 september start je met een introductie. De start van deze introductiedag is om 12.30 uur
en hij eindigt om circa 15.20 uur. Je gaat op maandag ook met je klas en individueel op de foto.
Hieronder zie je wie je mentor is en in welk lokaal jouw introductie plaats vindt. In dit lokaal meld je je om
12.25 uur.
klas

mentor

lokaal

4A
4B
4C
4D

dhr. Immink
mw. Van der Steen
mw. Klomp
mw. De Roos

L6
L7
J1
J2

De lessen beginnen op dinsdag 5 september volgens het rooster. Het rooster kun je op de website
vinden.

Klassen 3S, 3T, 3V, 3W (havo/atheneum) en 3Y (atheneum)
Je bent op maandag 4 september nog vrij. Op dinsdag 5 september starten we de dag met een
introductie. Je wordt om 8.10 uur op school verwacht. De introductie duurt tot 11.10 uur. Daarna starten
de lessen volgens het rooster. Op deze dag ga je ook op de foto (individueel en met de hele klas klas).
Hieronder zie je wie je mentor is en in welk lokaal jouw introductie plaats vindt. In dit lokaal meld je je om
8.10 uur.
klas

mentor

lokaal

3S
3T
3V
3W
3Y

dhr. Lok
dhr. Bartels
mw. Kustner
dhr. Buringa
mw. De Jongh

L1
L2
L3
L4
L5

Klassen 4S, 4T, 4V en 4W (4 havo)
Op maandag 4 september maak je kennis met je klas en mentor. De start van deze introductiedag is om
12.30 uur en hij eindigt om circa 15.20 uur. Je gaat op maandag ook met je klas en individueel op de
foto.
Hieronder zie je wie je mentor is en in welk lokaal jouw introductie plaats vindt. In dit lokaal meld je je om
12.25 uur.
klas

mentor

lokaal

4S

mw. Van den Bremer
en dhr. Van Loon
dhr. Bijker
mw. Bruno
dhr. Nauta

M1

4T
4V
4W

M2
M3
M4

De lessen beginnen op dinsdag 5 september volgens het rooster. Het rooster kun je op de website
vinden.

Klas 4Y en 4Z (4 atheneum)
Op maandag 4 september maak je kennis met je klas en mentor. De start van deze introductiedag is om
12.30 uur en hij eindigt om circa 15.20 uur. Je gaat op maandag ook met je klas en individueel op de
foto.
Hieronder zie je wie je mentor is en in welk lokaal jouw introductie plaats vindt. In dit lokaal meld je je om
12.25 uur.
klas

mentor

lokaal

4Y
4Z

mw. De Graaf
mw. Verwer

P5
P3

De lessen beginnen op dinsdag 5 september volgens het rooster. Het rooster kun je op de website
vinden.

Klas 5Y (5 atheneum)
Op maandag 4 september maak je kennis met je klas en mentoren. De start van deze introductiedag is
om 12.30 uur en hij eindigt om circa 15.20 uur. Je gaat op maandag ook met je klas en individueel op de
foto.
Hieronder zie je wie je mentor is en in welk lokaal jouw introductie plaats vindt. In dit lokaal meld je je om
12.25 uur
klas

mentor

lokaal

5Y

mw. De Rooij en
dhr. Kooijker

M5

De lessen beginnen op dinsdag 5 september volgens het rooster. Het rooster kun je op de website
vinden.

Klassen 5S, 5T, 5V (5havo) 6Y en 6Z (6atheneum)
Op maandag 4 september maak je kennis met je klas en mentor. De start van deze introductiedag is om
12.30 uur en hij eindigt om circa 15.20 uur. Je gaat op maandag ook met je klas en individueel op de
foto. Dinsdag 5 september starten de lessen.
Hieronder zie je wie je mentor is en in welk lokaal jouw introductie plaats vindt. In dit lokaal meld je je om
12.25 uur.
klas

mentor

lokaal

5S
5T
5V
6Y
6Z

mw. Hageman
mw. Otten
dhr. Angel
dhr. Denissen
dhr. Domhof

H1
M7
N1
M9
M8

De lessen beginnen op dinsdag 5 september volgens het rooster. Het rooster kun je op de website
vinden.

