
 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) en  

de leerlingen van klas 1 2021-2022 

 

 

 

 
Zetten, 20 juli 2021 

Kenmerk: 21/129/KLW-OOS 

Betreft: Jaaropening en eerste schoolweek 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s) en beste leerlingen van klas 1 2021-2022, 

 

Wij hopen dat de leerlingen het schooljaar in groep 8 goed afgesloten hebben en, 

ondanks de tijd van corona, met veel plezier terug kunnen denken aan de basisschooltijd. 

 

Op maandag 30 augustus komen onze nieuwe leerlingen voor het eerst naar school voor 

het ophalen van hun nieuwe laptops. Leest u s.v.p. daarvoor de brief die hiervoor is 

bijgesloten. Op dinsdag 31 augustus zullen wij dan alle leerlingen hartelijk welkom heten 

en start een nieuw periode in jullie schooltijd. Om 9.05 uur starten wij gezamenlijk met 

een bijeenkomst in de aula voor alle leerlingen van klas 1, de mentoren en leden van de 

schoolleiding. Vervolgens gaan de leerlingen met hun mentor naar een lokaal om te 

starten met het kennismakingsprogramma.  

 

De eerste schoolweek staat in het teken van een geleidelijke overgang van basis- naar 

voortgezet onderwijs. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen wennen aan het 

voortgezet onderwijs. Op dinsdag is er een kort programma van 9.05-12.30 uur. Op 

woensdag en donderdag zijn er kennismakingsactiviteiten en een sport- en speldag voor 

de verschillende groepen. Op vrijdag gaan we met alle eersteklassers zwemmen en 

sluiten we af met een barbecue op school.  

 

Door corona hebben wij moeten besluiten niet op brugklaskamp te gaan en ons te 

beperken tot een programma op school, zoals hierboven beschreven.  

 

Daarnaast staan de volgende zaken nog op het programma: 

- De laptops worden uitgereikt en geïnstalleerd 

- Collega’s van onze ICT-afdeling geven instructies aan de leerlingen 

- Docenten geven informatie over de portal met het digitale lesmateriaal 

- Het lesrooster wordt uitgereikt en toegelicht. De verschillende lokalen worden 

bezocht en het gebruik van de agenda duidelijk gemaakt. Er zal begonnen worden 

met het leren structureren, plannen en verdelen van het school- en huiswerk 

- De schoolfotograaf maakt van alle leerlingen een portretfoto die op de schoolpas 

en in het volgsysteem Magister wordt geplaatst. De schoolpas krijgen de leerlingen 

later uitgereikt. Met de schoolpas kunnen leerlingen kopiëren, boeken lenen in 

onze studiecentra en iets kopen in de kantine van de school. Ze ontvangen ook 

een kluissleutel van een persoonlijk kluisje om daar hun jas en andere spullen in 

op te bergen. 

 



 

 

Verder zal er deze dagen worden gewerkt aan school- en klassenregels en worden er 

afspraken gemaakt om het sociale klimaat in de klas vanaf het eerste moment goed op 

orde te hebben.  

De leerlingen zullen voor het eerst inloggen in het computersysteem van Magister en daar 

instructie over krijgen. Dat geldt ook voor het roosterprogramma Zermelo en over het 

Office 365 pakket waar elke leerling over kan beschikken. 

 

De leerlingen dienen de volgende zaken mee te nemen: 

- Etui met een blauwe- en een rode pen, kleurpotloden, schaar, lijmstift en passer 

- Papieren agenda en schriften (1x per vak, plm.10x) 

- Schooltas voor de boeken 

- Lunchpakket 

 

Na de eerste week volgen de leerlingen dan op maandag 6 september voor het eerst de 

lessen volgens rooster en maken zij kennis met de verschillende vakken en vakdocenten. 

 

Wij zien er naar uit om alle nieuwe leerlingen een warm welkom te heten.  

 

Met vriendelijke groet, mede namens de mentoren, 

 

Mw. W. Klaassen 

Dhr. C. Oosterink  

afdelingsleiders klas 1 en 2 

 

 

 

Bijlagen: 2 

- Overzicht 1e schoolweek 

- Ophalen laptops  

 


