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Aan de leerlingen in klas havo-4 en hun ouder(s) 
 
 
Doorn, 18 juli 2019 
Betreft: informatie en programma start schooljaar 2019-2020 
 
 
Beste leerlingen, 
 
Om je voor te bereiden op het komende schooljaar en de eerste schooldag informeren we je 
over het volgende. 
 
Introductiedag dinsdag 3 september 2019  
Op dinsdag 3 september starten we om 09.10 uur het nieuwe schooljaar met een 
introductieprogramma. We starten in de aula met een algemene kennismaking, daarna 
gaan we buiten actief elkaar leren kennen. Vervolgens ga je met je mentor in een lokaal het 
schooljaar opstarten. Rond 12.30 uur rond je de eerste dag af. 
 
Wat neem je deze dag mee? 
Doe kleding aan waarin je lekker kan bewegen en die vies mogen worden. Denk bij mooi 
weer aan zonnebrand en een flesje voor water. Verder neem je mee: tussendoortje, 
schrijfspullen, je opgeladen iPad en agenda.  
 
Lesrooster en klasindeling 
Uiterlijk vrijdag 30 augustus 2019 staat het lesrooster online. Via onze site en via je 
roosterapp kan je jouw rooster inzien. Alles wat je voor deze datum online ziet staan kan 
nog wijzigen. De klasindeling wordt gemaakt op basis van de gekozen profielen en vakken 
en een zo optimaal mogelijk rooster, waardoor je wellicht niet meer in de klas komt bij een 
goede vriend/vriendin. De klasindeling kan niet meer gewijzigd worden (tenzij er een fout in 
je vakkenpakket zit). Veel lessen krijg je in clusterverband, dit betekent dat de leerlingen 
voor die vakken uit alle klassen van jouw jaarlaag kunnen komen. 
 
Schoolagenda 
We adviseren je voor het plannen van huiswerk een papieren agenda aan te schaffen. 
Huiswerk en toetsen worden bij de meeste vakken in ‘Schoolplein’ gepubliceerd, daarnaast 
heb je altijd een papieren agenda nodig voor het maken van je planning, het opschrijven van 
specifieke of individuele opdrachten/projecten en voor vakken waarbij het niet in 
Schoolplein gepubliceerd wordt.  
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Agenda met activiteiten in schooljaar 2019-2020 
De reeds geplande activiteiten staan op onze site via deze link. 
 
Schoolboeken 
De boeken worden door het Revius besteld bij Osinga de Jong en in de laatste 
vakantieweek thuisbezorgd, ben je bij herhaaldelijke aanbieding niet thuis, dan is het pakket 
met het briefje van de bezorger af te halen bij het vermelde adres. 
Wil je het pakket goed controleren en binnen twee weken na de afleverdatum een melding 
maken van ontbrekende of beschadigde boeken via de site: www.leermiddelen.nl. 
 
Grafische rekenmachine H4 H5 V4 V5 V6  
Wij adviseren om één van de volgende machines aan te schaffen. Deze types worden bij het 
examen toegestaan en tijdens de lessen ondersteund: 
Texas Instruments:  
TI-84 Plus CE-T vanaf versie OS 5.1.5   of    
TI-84 Plus T basisversie met ledlampje 
 
E-mail van school 
Je ontvangt vrijwel alle communicatie in je e-mailbox op Schoolplein. Het is belangrijk dat je 
het komende schooljaar dagelijks in je mailbox kijkt of er nog nieuwe e-mailberichten zijn. 
 
Wij zien je graag dinsdag 3 september terug en verheugen ons op een mooi nieuw 
schooljaar! 
 
Met hartelijke groet, mede namens de H4-mentoren, 
 
 
Mevrouw Sarah Koefoed     
jaarlaagcoördinator H4 en H5  


