
                                              
 
 
 
 
Betreft: start schooljaar 2020-2021 voor leerjaar 3  
  
Maastricht, 19 augustus 2020  
   
  
Beste leerlingen, geachte ouders,   

  
Allereerst willen wij jullie van harte welkom heten in leerjaar 3. Wij hopen dat jullie een 
fijne vakantie hebben gehad en volgende week weer vol energie aan het nieuwe 
schooljaar beginnen.   
  
Een belangrijk en spannend jaar, waarin jullie je voorbereiden op de profielkeuze en de 
bovenbouw. Wij zijn al enige tijd bezig met de voorbereidingen op het nieuwe schooljaar 

en hebben een uitdagend programma voor jullie in petto. Als jullie even enthousiast aan 
de start verschijnen als wij, staat niets een prettig en succesvol schooljaar in de weg.   
  
Het nieuwe schooljaar begint op 24 augustus met studiedagen en werkoverleg voor alle 
docenten. Voor alle leerlingen zijn dit roostervrije dagen.   
Op woensdag 26 augustus starten jullie om 09.30u met een introductieprogramma.   
Tijdens die dag ontvangen jullie het lesrooster, maken jullie kennis met elkaar en jullie 

mentor en wordt er al een blik geworpen op de Profielkiezer, een boekje dat je de 
komende tijd zult gebruiken om tot een verantwoorde profielkeuze te komen voor de 
bovenbouw. Ook krijg je uitleg en werk je aan het zogenaamde ‘Plusproject’.   
   
Op donderdag 27 augustus gaan we samen aan de slag in Fun Valley; een dag die in het 
teken staat van kennismaking en samenwerking.   
  
Hieronder treffen jullie alle benodigde informatie aan voor de eerste dagen van het 

nieuwe schooljaar.   
  
  
Maandag 24 t/m woensdagochtend 26 augustus 2020  

 Studiedagen voor het personeel.   
  
  

Woensdag 26 augustus  
 09.30 – 12.30 uur  introductieprogramma met de mentor.  

  
 Lokalen:  

  

klas  lokaal  mentor       Meenemen:  
3A  129  Dhr. R. Tan  1  Agenda  
3B  126  Dhr. S. Reidy  2  Schrijfgerei  
3C  219  Dhr. B. Ploum  3  Boek Profielkiezer  
3D  221  Mw. I. Haagmans  4  Leuke foto van jezelf  
3E  114  Dhr. J. Coenen    (mag geprint zijn)  
3F  116  Dhr. M. Feron      

  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
Donderdag 27 augustus  
9.30u-16.30 uur: Buitenprogramma in Fun Valley, Oost-Maarland.   
Dit is een gezamenlijk programma voor de leerlingen vwo 3 en tto3.  
Vooraf tijdig inchecken (9.15 uur) bij Fun Valley. Meer informatie volgt tijdens de eerste 

introductiedag.   
  
Kleding: Zorg voor kleding die vuil en nat mag worden: sportbroek, sportschoenen. Denk 
ook aan een handdoek en neem bij warm weer voldoende te drinken mee!   
  
Lunchpakket zelf meebrengen. Eventueel een beetje zakgeld voor een ijsje of extra 
drankje.  
  
  
Vrijdag 28 augustus  

 Steward training  
o 3A: 08.30u-10.30u stewardtraining in lokaal 321/zaal 3  
o 3B: 11.00u-13.00u stewardtraining in lokaal 321/zaal 3                          

  

 Verder wordt vandaag gebruikt voor de voorbereiding van het schooljaar. Dat doe 
je thuis. Bv. je boeken kaften en schriften van een etiket met je naam en het vak 
voorzien, de reader over het Plus Document doorlezen, etc.   

  
  
Maandag 31 augustus  

 Vanaf 08.30u starten de lessen volgens rooster.  
  

Het docententeam van leerjaar 3 wenst jullie fijne introductiedagen en een heel 
succesvol schooljaar.   
  
  
Woensdag 2 september: gesprek voor de ouders met de mentor  
  
Voor ouders/verzorgers staat op verschillende avonden een gesprek met de mentor 
gepland. Het schema ziet u hieronder U bent daarvoor van harte uitgenodigd. U ontvangt 
van de mentor nog een uitnodiging per email, waarin u gevraagd wordt om uw deelname 
aan het gesprek te bevestigen. Op die manier kunnen wij een en ander veilig voor u en 
ons organiseren.  
  
Woensdag 02-09-2020:  
3A Dhr. R. Tan  19.00u-19.45u olc1  

3B Dhr. S. Reidy  19.00u-19.45u olc2  
3C Dhr. B. Ploum  19.00u-19.45u kantine  
3D Mw. I. Haagmans 19.00u-19.45u hal  
3E Dhr. J. Coenen 20.00u-20.45u olc1  
3F Dhr. M. Feron  20.00u-20.45u hal  
  
  
Met vriendelijke groet, mede namens alle mentoren van leerjaar 3,   
  

Daniëlle Pekelharing  
teamleider vwo 3 t/m 6  

  
Ben Perry   
teamleider tto onderbouw  

 


