Aan de ouder(s)/ verzorger(s)

datum

onderwerp

10 juli 2020

Zomerpost 2020

Geachte ouder(s) / verzorger(s),

Bij de afsluiting van het schooljaar willen wij u graag informeren over zaken die voor u en uw kind van
belang zijn voor de start van het nieuwe schooljaar.
Magister toegang
In verband met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar zal Magister voor u en de leerlingen
niet toegankelijk zijn vanaf vrijdag 10 juli t/m maandag 24 augustus.
Klassenindeling
De klassenindelingen voor de brugklassen en leerjaar 2 zijn reeds bekend. Voor leerjaar 3 en hoger
wordt de indeling op de introductiedag bekend gemaakt.
Introductiedag(en)
• brugklassen: dinsdag 25 augustus en woensdag 26 augustus
• leerjaar 2 t/m 6: dinsdag 25 augustus vanaf 13:00 uur
Het programma voor deze dagen wordt in de week van 17 augustus a.s. toegestuurd en staat ook op
de website van de school.
Eerste lesdag
• leerjaar 2 t/m 6: op woensdag 26 augustus a.s. starten de lessen van het schooljaar
2020/2021
• brugklassen: op donderdag 27 augustus a.s. starten de lessen van het schooljaar 2020/2021
(de brugklassen hebben een dag extra introductie)
Informatieavonden
Zoals gebruikelijk worden er in het begin van het schooljaar, per leerjaar, informatieavonden
georganiseerd voor de ouders over begeleiding, onderwijs en andere belangrijke zaken. U maakt
tevens kennis met de (nieuwe) mentor van uw kind.
Vanwege de RIVM-richtlijnen is de opzet van de informatieavonden anders dan we gewoon zijn. Het
betekent in ieder geval dat u zich van tevoren moet inschrijven en de triage vragen aan u gesteld
worden. Het verzoek is om met 1 ouder/ verzorger per kind naar de informatieavond te komen. Dit in
belang van uw en onze veiligheid. Dit schooljaar is er geen plenaire start en gaat u direct naar het
lokaal waar u door de mentor wordt ontvangen. Hieronder vindt u de data. We hopen op uw begrip in
deze.
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19:00 – 20:00 u ouderavond 4 (t)vwo
20:15 – 21:15 u ouderavond 5 (t)vwo
19:00 – 20:00 u ouderavond 4 mavo
19:00 – 20:00 u ouderavond 4 havo
20:15 – 21:15 u ouderavond 5 havo
19:00 – 20:00 u ouderavond 6 (t)vwo
18:30 – 19:30 u ouderavond leerjaar 1 (1b4, 1b5, 1b6, 1b7 en 1t1)
20:00 – 21:00 u ouderavond leerjaar 1 (1b1, 1b2, 1b3 en 1b8)
19:00 – 19:45 u ouderavond 2 havo
20:00 – 20:45 u ouderavond 3 havo
19:00 – 20:00 u ouderavond 2 mavo
20:15 – 21:15 u ouderavond 3 mavo
19:00 – 20:00 u ouderavond 2 (t)vwo
20:15 – 21:15 u ouderavond 3 (t)vwo

Noteer de datum alvast in uw agenda. De uitnodiging voor deze informatieavonden ontvangt u tijdig.
Vakantierooster en jaaragenda
Het vakantierooster 2020/2021 vindt u op de website van de school. De jaaragenda zal in de week
van 17 augustus op de website worden gepubliceerd.
Projectweek (WAO I) en (meerdaagse) excursies
De projectweek (Week Ander Onderwijs I) die doorgaans in de 5e schoolweek plaatsvindt is vanwege
de onzekerheid over het kunnen doorgaan van (meerdaagse) excursies gecanceld. In principe zijn alle
meerdaagse buitenland excursies voor dit schooljaar opgeschort. In de loop van het schooljaar
beslissen we of er toch mogelijk op een ander moment een reis kan worden gemaakt. Activiteiten,
zoals kunstendagen, sportdagen, teambuildingsactiviteiten, voorlichting door externen enz., die
normaal gesproken in deze week plaatsvinden, krijgen een plek op activiteitendagen die we in de
jaaragenda opnemen. De eerste periode willen we echter de focus houden op de vaklessen.
De schoolleiding bestaat uit
Mevrouw Amber Hiemstra
Mevrouw Els Peters
Mevrouw Jeannette van Rhoon
Mevrouw Inge de Leede
De heer Bart de Wild
Mevrouw Tanja Vasseur
De heer Jan Wiegers

afdelingsleider leerjaar 1
afdelingsleider leerjaar 2, 3 & 4 mavo
afdelingsleider leerjaar 2 & 3 havo
afdelingsleider leerjaar 4 & 5 havo
afdelingsleider leerjaar 2 t/m 6 (t)vwo
directeur onderwijs
rector/ bestuurder a.i.

De havo- en vwo-afdeling kent de volgende leerlingencoördinatoren:
Mevrouw Lot van der Meijs
leerlingencoördinator 4 & 5 havo
Mevrouw Ilse Eijkman
leerlingencoördinator 2 & 3 (t)vwo
De heer Bas Hellinga
leerlingencoördinator 4 t/m 6 (t)vwo
Eerste aanspreekpunt voor ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen is de mentor. Tijdens de
introductiedagen maken de leerlingen kennis met hun nieuwe mentor. Op de informatieavond bij start
schooljaar maakt u kennis met de mentor.
Tot slot wil ik u en uw zoon of dochter, mede namens mijn collega’s, een hele fijne vakantie
toewensen!
Met vriendelijke groet,
Tanja Vasseur
Directeur onderwijs

