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Mijn naam is mevr. Sweerts 
 
Samen met de mentoren en de docenten die les 
geven in de onderbouw zorg ik dat alles goed ver-
loopt. Je bent van harte welkom op onze school en 
ik wens je een fijne en leerzame schooltijd toe. Als 
er iets is kun je altijd bij me aankloppen. Maar eerst 
wens ik je een zonnige zomervakantie. En dan zien 
we je graag fris en vrolijk op de eerste introductie-
dag, dinsdag 22 augustus. 

    Tot dan! 

Het zijn veel nieuwe gezichten, en het zijn ze 
nog lang niet allemaal. Voor elk vak heb je 
straks een andere docent. Het went vanzelf, net 
als een lesrooster, de roosterwijzigingen, de 
lokalen, de vierdeklassers, de aula, het studie-
plein, het computerlokaal, de grote pauze, de 
kleine pauze, de conciërge en de bel…  
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Beste nieuwe brugklassers, 
 
Even nog wat informatie over de schoolboeken en an-
dere dingen die je nodig hebt in de brugklas. 
Je schoolboeken krijg je thuis, nadat je ze via internet 
hebt besteld bij Van Dijk’s boekhuis. Met deze boeken 
moet je natuurlijk zuinig omspringen. Je moet ze dus 
kaften. Dat kaften doe je met kaftpapier, niet met 
plakfolie alsjeblieft. 
Aan het einde van het schooljaar moet je de boeken 
weer inleveren. Er mag niet in de boeken geschreven 

worden. De werkboeken zijn je eigendom; in die boeken moet je juist 
schrijven. 

 
  

Woordenboeken  

_ 
Deze heb je voor Frans nog niet meteen nodig. Schaf deze in 
overleg met je docent aan.  
Voor het vak Engels is een woordenboek handig.  
Voor het vak Nederlands staat het woordenboek vermeld op de 
boekenlijst van de firma Van Dijk. 

Wiskunde 

Geodriehoek, passer met 2 vaste benen,  
geruit schrift (10 mm) A4 formaat,  
rekenmachine Casio fx-82MS.   

Diversen 

Agenda, schaar, potloden, kleurpotloden, pennen, gum, punten-
slijper en een etui om dit in op te bergen. Gelinieerde schriften, 
kaftpapier en een stevige  tas of rugzak (er zijn op school kluis-
jes voor je boeken). Een paar snelhechters en een USB stick 
kan handig zijn.  

Gymnastiek 

Gemakkelijke sportkleding die niet tijdens de  
gewone lessen gedragen mag worden.  
Zaalschoenen (geen zwarte zolen) die niet buiten  
gedragen worden.  
Trainingspak of vergelijkbare kleding.  
Buitenschoenen voor de buitenlessen op het veld.  

Wat heb je verder nog nodig: 

 

Startnivea 

MB1A is een mavo klas, MB1B een mavo/havo klas,  

MB1C een havo klas,  MB1D een havo/atheneum klas, 

MB1E en MB1F zijn atheneum klassen. 

 

 
 
 
 
 

Introductiedagen 
Het programma voor de introductiedagen ziet er zo uit: 

Dinsdag 22 augustus:  Kennismaking op school om 08.30 tot 14.30 

    uur. Meenemen: lunchpakket, sportkleding, 

    schrijfgerei. 

Woensdag 23 augustus: Kennismaking op school en samenwerkings

    spelen bij de Boerinn in Kamerik* 

Donderdag 24 augustus:  09.00 uur Kick-off met de mentor, les vol- 

                                         gens rooster. 13.30 uur Afsluiting met men- 

                                         tor. 

Kledingtip voor woensdag 23 augustus: 
oude schoenen en oude kleren. Het dragen van goed schoeisel is verplicht 
(geen slippers). 
Meenemen: handdoek, droge kleren en schoenen, lunch en drinken!   
 
*B1a, B1c en B1e vertrekken om 8.30 vanaf het VLC en zijn om 12.15 
weer terug. Daarna programma op school tot 14.30. 
B1b, B1d en B1f starten om 10.00 uur met het introductieprogramma op 
school en vertrekken om 11.15 uur vanaf het VLC en zijn om 15.00 weer 
terug. 


