
 

 

 
 
 

 

 

 

 

Aan de leerlingen van vwo en tto 6 

 

Maastricht, 1 september 2021 

  

Beste leerlingen,  

  

Wij hopen dat jullie allemaal een fijne vakantie hebben gehad en dat jullie ondanks de 

omstandigheden uitgerust en vol goede moed aan het nieuwe schooljaar, het 

eindexamenjaar, beginnen.  

  

Op woensdag 8 september starten wij het schooljaar 2021-2022 met een driedaags 

introductieprogramma, dat er als volgt uitziet.  

 

Woensdag 8 september 
We beginnen de introductie met een dag die volledig in het teken staat van het 

weerzien met de mentorgroep. We spreken af op de helling van de St. Pietersberg, bij 

brasserie Monte Nova, Luikerweg 78. Trek stevige wandelschoenen aan. Je krijgt een 

kleine lunch bij de brasserie. Ben je een hele grote eter hou daar dan rekening mee. 

Zorg dat je 10 minuten voor de starttijd aanwezig bent: Groep I: 9.50 uur, Groep II: 

9.20 uur, Groep III: 10.50 uur.  

 

We kunnen daar niet allemaal tegelijk terecht. Bekijk het onderstaande schema goed. Let 

op de starttijd van de activiteiten (groep II en III start met de wandeling, zie laatste 

kolom. 

 Mentorgroep Midgetgolf Wandeling 

Groep I Dhr. Robben (25) 

Dhr. Hameleers (28) 

10.00–11.30 uur 11.30-13.30 uur 

Groep II Mevr. Ruijters (16) 

Mevr. Hommen (11) 

Mevr. Cellissen (26) 

11.30- 13.00 uur 9.30-11.30 uur 

Groep III Dhr. Smeekes (16) 

Dhr. Janssen (23) 

Mevr. Titulaer (11) 

 

13.00-14.30 uur 11.00-13.00 uur 

 

Donderdag 9 september 
Vandaag wordt uitleg gegeven over je eindexamenjaar en alles wat daarbij komt 

kijken. Daarnaast is er ruimte voor LOB en contacttijd met je GPR-/PWS-begeleider. 

Leerlingen nemen uiterlijk dinsdag 7 september 17.00u per mail contact op met hun 

begeleider om een persoonlijke afspraak te maken. De afspraak kan op school 

plaatsvinden of via ZOOM. Indien de afspraak op school plaats vindt, hoor je van je 

begeleider waar jullie afspraak plaats vindt.  

 

 

’s Middags sluiten we deze dag af met een grote barbecue voor alle zesdeklassers! Laat 

je mentor per omgaande iets weten indien je liever vegetarisch wilt eten. 

 

 

 

 



 

 

 

Tijdschema 

10.00 uur introductie leerjaar 6 met de mentor 

Mevr. Titulaer  lok.322   Mevr. Ruijters lok.319 

Mevr. Cellissen lok.121    Dhr. Robben  lok.111  

Mevr. Hommen  lok.318    Dhr. Janssen  lok.120 

Dhr. Smeekes lok.PC 4  Dhr. Hameleers lok.122 

      

 

Op afspraak contact met GPR-/PWS-begeleider. 

13.00 uur barbecue op het binnenplein. 

 

Vrijdag 10 september 

 
11.00 uur Toetsinzage ED81  

 Heb je ED-toetsen gemist in V5? Deze worden ingehaald in week 3. De 

herkansingen vinden waarschijnlijk plaats in week 4. Exacte data staan in 

de jaaragenda (op de website en in itslearning).  

aansluitend Thuis werken aan GPR/PWS. 

 

 

Jullie aanwezigheid bij bovenstaande activiteiten is uiteraard verplicht. Wij kijken ernaar 
uit jullie volgende week weer te begroeten. Volgende week zal je mentor nog een mail 

sturen zodat je weet in welke mentorgroep je zit. 
   

Infoavond ouders/verzorgers  

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. 
 
Hartelijke groeten, mede namens mevrouw Daniëlle Pekelharing (teamleider vwo-

bovenbouw) en mevrouw Pauline Mol (teamleider tto-bovenbouw), 
 

De mentoren van leerjaar 6,  

 

Leonie Titulaer, Chantal Cellissen, Sandra Hommen, Linda Ruijters, Ghislaine Mommer, 

Ronny Hameleers, Wouter Robben, Remco Smeekes, Huub Janssen 

 
1 Let op: het betreft een toetsinzage. Een volledige toetsbespreking volgt in de meeste gevallen tijdens de 

eerste lessen van het schooljaar. 


