
 

                                              
 

 
 

 

Maastricht, donderdag 2 september 2021 
 

 

Beste leerling van vwo/tto 4, 
 

Wij hopen dat jullie na een welverdiende zomervakantie weer vol goede moed aan het 
nieuwe schooljaar kunnen beginnen.  

Het schooljaar 2021-2022 betekent een nieuwe fase in jullie schoolcarrière: nieuwe 

klasgenoten, docenten, mentoren, boeken en nog veel meer! Op woensdag 8 september 
starten wij het nieuwe schooljaar 2021-2022 met een tweedaagse introductie, waarbij je 

informatie krijgt over het reilen en zeilen in de bovenbouw en je je klasgenoten en 
mentor beter leert kennen. 

 

Het introductieprogramma ziet er als volgt uit: 
 

Woensdag 8 september 
 

Introductie en kennismaking met klas en mentor 

10.00u-11.00u:  kennismaking met mentor en mentorklas volgens onderstaande 
lokalenindeling 

11.00u-11.30u:  pauze op de binnenplaats (met traktatie van school) 

11.30u-13.00u:  informatie over de bovenbouw: Tweede Fase, planning, jaarrooster, 
OA-dagen, ABC etc. 

 
Lokalenindeling: 

 

 lok. 306  Guido van den Heuvel 
 lok. 114 Michel Feron 

  

 lok. 206  Franka Cobben 
 lok. 309 Mary Laclé 
 lok. 233 Casper Gardeniers 
 lok. PC1 Emiel Penners 
 lok. 323 Roelf Welkenhuizen 

 

 
Donderdag 9 september 

 
Mentoractiviteit in vier groepen. De groepsindeling krijg je op maandag of 

dinsdag per mail. Houd je mail in Somtoday dus goed in de gaten! 

 
Groep 1: 

08.30u   Kennismakingsopdracht met mentor Michel Feron in lok.114 en  
08.30u   Kennismakingsopdracht met mentor Guido v.d. Heuvel in lok. 306 

09.00u   vertrek op school en wandelen naar Cadier en Keer 

10.00u-11.30u  Short golf bij Rijk van Margraten1-2 
11.30u   frietje op locatie 

12.00u   gezamenlijk terug naar school 

 
Groep 2:  

10.00u   Kennismakingsopdracht met mentor Franka Cobben in lok. 206 en 
10.00u  Kennismakingsopdracht met mentor Casper Gardeniers in lok. 233  

10.30u   Vertrek op school en wandelen naar Cadier en Keer  

11.30u-13.00u  Short golf bij Rijk van Margraten1-2 
13.00u   frietje op locatie 

13.30u   gezamenlijk terug naar school 
 



 

Groep 3:  
11.30u   Kennismaking met mentor Mary Laclé in lok. 309 en  

11.30u   Kennismaking met mentor Emiel Penners in lok. PC1 

12.00u   vertrek op school en wandelen naar Cadier en Keer 
13.00u–14.30u  Short golf bij Rijk van Margraten1-2 

14.30u    frietje op locatie 

15.00u   gezamenlijk terug naar school 
 

Groep 4:  
13.00u   Kennismaking met mentor Roelf Welkenhuizen in lok. 323  

13.30u   vertrek op school en wandelen naar Cadier en Keer 

14.30u–16.00u  Short golf bij Rijk van Margraten1-2 
16.00u   frietje op locatie 

16.30u   gezamenlijk terug naar school 
 

We kijken ernaar uit om samen met jullie het schooljaar op te starten!  

 
1 Zorg bij het bezoek aan Short Golf Margraten voor sportief schoeisel (geen hakken of zwaar profiel) en 

gemakkelijke kleding. Géén korte rokjes! Voor de wandeling heb je (dezelfde) goede schoenen en eventueel 

regenkleding nodig. 

2 Je kunt níet eten tijdens de short golf, maar natuurlijk wel daarvoor. Op het terrein 

is een mooie kantine met terras waar je ook iets fris kunt kopen. 

 

Infoavond voor ouders  

 
De infoavonden voor jullie ouders worden georganiseerd in de maand september en in de 

eerste week van oktober. Je ouders ontvangen in de eerste week van het nieuwe 
schooljaar een uitnodiging per mail bericht hierover van de mentor. 

 
  

  

   
Met vriendelijke groet van de mentoren van vwo en tto 4,  

  

 
Franka Cobben, Mary Laclé, Casper Gardeniers, Guido van den Heuvel, Emiel Penners, 

Roelf Welkenhuizen, Michel Feron. 
 

 

Pauline Mol, teamleider tto-atheneum en tto-gymnasium 4 t/m 6 
 

Danielle Pekelharing, teamleider atheneum 3 t/m 6, gymnasium 5 en 6 
 


