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Beste leerling, beste ouder(s), verzorger(s),  
  
Nu de zomervakantie net begonnen is, informeren we jullie alvast over  
de startweek na de vakantie en enkele andere zaken die goed zijn om te  
weten.  
  
Na de zomervakantie starten we op maandag 19 augustus met een dag  
voor het personeel waarin bijeenkomsten zijn gepland voor teams,  
vakgroepen, nieuwe collega’s en een gezamenlijke startbijeenkomst voor  
de opening van het schooljaar.  
Op maandag 19 augustus zijn er geen leerlingenactiviteiten.  
  
Op dinsdag 20 augustus starten we met introductieprogramma’s voor  
alle leerjaren. In de bijlage zie je wanneer je verwacht wordt. Tijdens de 
introductie ontvang je je rooster en kun je zien hoe laat je lessen of andere 
onderwijsactiviteiten starten op woensdag 21 augustus en waar je moet  
zijn.  
Alle leerjaren behalve leerjaar 1 starten met het onderwijsprogramma op 
woensdag 21 augustus. Het rooster van de eerste week is bijgevoegd.  
  
Leerjaar 1  
De leerlingen in leerjaar 1 hebben in de eerste week een apart programma.  
Meer informatie over de inhoud daarvan ontvang je op dinsdag tijdens de  
eerste introductiedag. Leerlingen van leerjaar 1 worden op dinsdag voor de 
eerste keer verwacht om 09.30 uur. Het programma is om 14.00 uur afgelopen.   
Alle introducties starten in de aula, waar je zult horen in welke ruimte je  
daarna moet zijn.   
  
Voor alle nieuwe leerlingen: de coaches en mentoren ontvangen je in de  
aula en wijzen je de weg.   

  



 

 
 
 
 
 
  
Leerjaar 1, 2 en 3 starten na de vakantie in het concept van Eigenwijs  
Leren, leerjaar 4 en 5 starten in de bovenbouw volgens het reguliere 
onderwijsconcept.  
 
Voor de leerlingen uit leerjaar 1, 2 en 3 is het belangrijk om te weten dat  
op 3 augustus een aantal verbeteringen wordt aangebracht in de portal,  
waardoor die dan niet beschikbaar is en waardoor de portal na 3 augustus  
op sommige punten mogelijk een wat andere inhoud zal hebben. Tijdens  
het schooljaar kunnen zulke verbeteringen niet worden doorgevoerd  
vanwege het feit dat iedereen er dan in werkt.   
Leerlingen van leerjaar 1 en leerlingen van leerjaar 2 en 3 die voor het  
eerst starten in Eigenwijs Leren krijgen in de eerste week van het 
schooljaar toegang tot de learning portal.  
  
Bij deze brief vind je een bijlage met extra benodigdheden die je zelf moet 
aanschaffen per leerjaar. Daarnaast ontvang je een bijlage met de data en  
tijden van de eerste ouderavonden van het schooljaar voor alle leerjaren.  
  
Vanaf woensdag 14 augustus is de school overdag weer bereikbaar.   
  
Namens het hele team wensen we je nog een fijne zomervakantie!  
We zien je heel graag weer terug op dinsdag 20 augustus.  
  
Met hartelijke groet,  
  
Marij van Deutekom, Ed van Loon en Jeanine Petronilia  
 


