
 

 

 
 

       

 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van de brugklassen havo, atheneum, tto 

havo, tto atheneum en tto gymnasium  

 

 

Maastricht, juli 2020 

 

 

Betreft: start schooljaar 2020-2021 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling,  

 

De zomervakantie is inmiddels gestart. We hopen dat jullie hiervan genieten en daarna is 

het zover: het schooljaar 2020-2021 gaat van start. Het nieuwe schooljaar begint met 

enkele studiedagen voor alle docenten. De introductie van leerjaar 1 vindt plaats op  

donderdag 27 augustus van 9.00-15.00 uur en vrijdag 28 augustus van 8.45-16.00 uur.  

 

BOEKENFONDS BRUGKLAS 

De school verzorgt het boekenpakket voor schooljaar 2020-2021. U las hierover al in een 

email in juni.  

Het boekenfonds zorgt ervoor dat alles (leer- en werkboeken) tijdig klaar ligt.  

De leerlingen van de brugklas halen hun boeken af op vrijdag 21 augustus.  Dit is in de 

laatste week van de zomervakantie. Mocht u om dringende redenen niet zelf de boeken 

kunnen ophalen, dan is het dringende verzoek van de organisatoren van het 

Boekenfonds om voor vervanging te zorgen, dus voor iemand anders die de boeken en 

sportkleding ophaalt. Indien de boeken niet op deze dag worden opgehaald, dient u 

rekening te houden met een aanzienlijke vertraging in de levering. 

 

U kunt de boeken afhalen in gymzaal 2 (bij binnenkomst trappen op, eerste gymzaal in 

en dan door deze gymzaal doorlopen naar gymzaal 2). 

 

Schema afhalen boeken 

 

Afkorting studie  Vrijdag 21 augustus 2020 
A Atheneum    Studie Achternaam vanaf tot   zaal 

ATO Atheneum tweetalig  H1 A tm L 8.30 8.45 uur 2 

G Gymnasium  H1 M tm Z 8.45 9.00 uur 2 

HTO Havo tweetalig  HTO1 A tm L 9.30 9.45 uur 2 

    HTO1 M tm Z 9.45 10.00 uur 2 

    A1 A tm M 10.50 11.10 uur 2 

    A1 N tm Z 11.10 11.30 uur 2 

    ATO1 A tm M 11.30 12.00 uur 2 

    ATO1 N tm Z 12.00 12.30 uur 2 

    GTO1 A tm M 13.00 13.30 uur 2 

    GTO1 N tm Z 13.30 14.00 uur 2 

 

 

 

 

 

 

 



Let bij het afhalen van de boeken op de volgende zaken:  

1. De boeken worden uitgereikt tegen inlevering van de “Gebruikersovereenkomst 

Schoolboeken schooljaar 2020-2021”.  

Deze overeenkomst is bijgevoegd, en ook te vinden 

https://www.portamosana.nl/ouders/boekenfonds/ 

 

We verzoeken u de overeenkomst te printen, in te vullen en te laten ondertekenen 

door een wettige vertegenwoordiger van de leerling.  

2. Wij verzoeken u deze overeenkomst in te leveren bij het afhalen van de boeken.  

3. Een plastic zak om de boeken te vervoeren wordt meegeleverd. 

 

Het is verplicht alle boeken te kaften en er mag absoluut niet in geschreven worden. 

 

De boeken van de onderbouw zijn al enkele jaren in gebruik. Beschadigingen zijn zoveel 

mogelijk gerepareerd. Mocht u over de kwaliteit van een boek desondanks niet tevreden 

zijn, dan kunt u hierover via mail boekenfonds@hv.portamosana.nl corresponderen.  

In de gebruikersovereenkomst staat dat de termijn voor eventuele klachten twee weken 

na ontvangst is. Al deze informatie is ook terug te vinden op onze website. 

 

 

KLUISJESHUUR 

De leerlingen kunnen op school een kluisje huren om hun boeken, regenkleding, 

gymspullen etc. in te bewaren. De huur van een kluisje bedraagt € 17,50. De kluishuur 

wordt via de schoolnota in rekening gebracht. Op de website en ook als bijlage vindt u de 

huurovereenkomst: https://www.portamosana.nl/ouders/ouderbijdrage/ 

We verzoeken u deze te printen, te ondertekenen en af te geven bij de servicebalie als u 

de boeken komt ophalen. Zonder getekende overeenkomst kunnen wij geen kluisje 

beschikbaar stellen. 

 

 

FINANCIËN  

Alle informatie m.b.t. financiële zaken, vrijwillige ouderbijdrage etc. wordt verspreid via 

de afdeling financiën van LVO. Begin oktober ontvangen ouders/verzorgers, die in het 

administratieprogramma als debiteur zijn aangemerkt, een e-mail van LVO/WIS via 

debiteuren@lvomaastricht.nl. met daarin een link. Als u deze link volgt, komt u in een 

scherm terecht, waarin u aangeeft van welke leermiddelen uw kind gebruik wil maken 

gedurende het komende schooljaar. U kunt zien welk bedrag aan ouderbijdrage u per 

leermiddel betaalt, evenals het totaalbedrag. Vervolgens kiest u voor de wijze van 

betaling.  

 

 

SPORTKLEDING 

Op de dag dat u het boekenpakket afhaalt, ligt de sportkleding voor uw zoon/dochter 

klaar. Deze rekent u contant af (met pin) bij Maastricht Scoort. De leerlingen die op de 

inhaalmiddag zijn geweest, kunnen op het moment dat ze de boeken komen afhalen de 

kleding op school passen en kopen. Mocht u tijdens het schooljaar nog extra sportkleding 

willen bestellen, dan kan dat via de website www.maastrichtscoort.nl, via het mailadres 

info@maastrichtscoort.nl of telefonisch op telefoonnummer 043-3500666.  
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Donderdag 27 augustus: INTRODUCTIE  van 9.00u-15.00u 

 

Deze dag ga je aan de hand van allerlei opdrachten kennis maken met je klasgenoten en 

met je mentor. Het programma duurt tot 15.30u 

Zorg dat je deze dag bij je hebt: een (bal)pen, viltstiften of kleurpotloden, een plakstift, 

je agenda, een tijdschrift dat je leuk vindt, en een lunchpakket. 

 

De lokaalindeling op donderdag 27 augustus hangt die dag op in de grote hal.  

 

De namen van de klassen en hun mentoren zijn definitief als volgt: 

203 1A Karin Jacobs 

205 1B Naomi Commissaris + Anneliese Billen 

206 1C Jacco Hendrikx 

210 1D Miek Cuijpers 

211 1E Demi Koerts + Rachelle Haan 

123 1F Sara Coenegrachts 

122 1G Lisa Diederen, vanaf jan. Denise Kikken 

121 1H Guy Schrijnemakers 

120 1I Hessel Schurgers 

 

 

 

Vrijdag 28 augustus: vervolg INTRODUCTIE van 08.45u-16.00u 

 

Op vrijdag is er voor alle brugklassen een uitdagend en actief introductieprogramma in 

Fun Valley , Oosterweg 5, 6245 LC Eijsden. We verwachten de leerlingen bij Fun Valley 

om 8.45u. De leerlingen gaan hier op eigen gelegenheid naar toe. 

Voor deze dag zijn de sleutelwoorden: spanning, uitdaging, plezier, samenwerken, 

grenzen verleggen, zelfvertrouwen. 

 

Belangrijk: Draag makkelijk zittende kleding - die tegen een stootje kan en vuil mag 

worden (zoals T-shirt, korte broek/ legging),  sportschoenen - en neem reservekleding 

mee, bij mooi weer zwembroek/bikini of badpak, waterschoenen of oude schoenen die 

nat mogen worden, handdoek, lunchpakket, extra drinken, een stuk plastic om op te 

zitten. Denk aan regenkleding bij slecht weer en aan zonnebrandcrème bij goed weer.  

 Laat waardevolle spullen thuis!         

  

  

 Op maandag 31 augustus starten de lessen volgens het lesrooster 

  Het rooster ontvangen de leerlingen tijdens de introductiedagen. 

 

  

 Aanschaf van een laptop 

 Graag verwijzen wij naar bijgevoegde brieven over de eventuele aanschaf van een 

laptop.  

 

 

DIGITALE COMMUNICATIE 

De communicatie vanuit school verloopt veelal digitaal, via de bij ons bekende e-

mailadressen. Het is daarom van belang dat de school beschikt over de meest actuele 

gegevens van ouders(s)/verzorger(s). We hebben de ontvangen contactgegevens van 

het aanmeldingsformulier ingevoerd in somtoday. U en de leerling krijgen aan het begin 

van het schooljaar inloggegevens voor dit digitale leerlingvolgsysteem. 

Mochten contactgegevens zoals e-mailadressen of telefoonnummers wijzigen, wilt u deze 

dan s.v.p. doorgeven via info@portamosana.nl. 
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 KENNISMAKINGSAVOND OUDERS/VERZORGERS 

  Voor de ouders/verzorgers is er aan het begin van het schooljaar gelegenheid kennis te    

maken met de teamleider en de mentor.  

We nodigen alle ouders van de aanstaande brugklassers uit voor de algemene infoavond. 

Deze zijn binnen coronaspelregels als volgt gepland: 

 

Maandag 31-08: 

 

Klas 1A 19.00u-20.00u kantine kennismaking met de mentor 

 

Klas 1B 20.00u-21.00u kantine kennismaking met de mentor 

 

Klas 1C 21.00u-22.00u hal  kennismaking met de mentor 

 

Klas 1D 21.00u-22.00u olc1  kennismaking met de mentor 

 

Klas 1E  19.00u-20.00u olc2  kennismaking met de mentor 

 

Klas 1F 19.00u-20.00u hal  infoavond plenair  

Klas 1F 20.00u-21.00u olc2  kennismaking met de mentor 

 

Klas 1G 20.00u-21.00u hal  infoavond plenair  

Klas 1G 21.00u-22.00u olc2  kennismaking met de mentor 

 
NB: voor de ouders van de klassen 1 A t/m E wordt, i.v.m. de coronamaatregelen, voor het 
plenaire gedeelte een alternatief gezocht. Betreffende ouders ontvangen hierover t.z.t. nader 
bericht. 

 

 

Dinsdag 01-09: 

 

Klas 1H + 1I 19.00u-20.00u hal  infoavond plenair 

Klas 1H 20.00u-21.00u olc1  kennismaking met de mentor 

Klas 1I 20.00u-21.00u olc2  kennismaking met de mentor 

 

   

 

We wensen u en uw zoon/dochter een goede start in de brugklas.  

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Aleid van Bommel 

teamleider havo leerjaar 1, 2 

 atheneum leerjaar 1, 2  

  

Ben Perry 

teamleider havo tto leerjaar 1, 2 

 atheneum tto leerjaar 1, 2, 3  

 gymnasium tto leerjaar 1, 2, 3  
 

 


