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Betreft: start schooljaar 2022-2023 voor leerjaar 3 

 
Maastricht, 1 september 2022 

 
 

Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers,   

 
Allereerst willen wij jullie van harte welkom heten in leerjaar 3. Wij hopen dat jullie een 

fijne vakantie hebben gehad en 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 met enkele studiedagen en werkoverleg voor alle docenten 

ter voorbereiding van het schooljaar. Voor alle leerlingen zijn dit roostervrije dagen.  
 

Op woensdag 8 en donderdag 9 september starten jullie met een introductieprogramma.  
Tijdens deze dagen ontvangen jullie het lesrooster, maken jullie kennis met elkaar en 

jullie mentor. Dit jaar is het jaar dat je je profielkeuze gaat maken. We gaan je uitgebreid 

vertellen hoe dat in zijn werk gaat.  
Ook gaan we een Escape Hunt doen en iets lekkers eten. De introductiedagen staan vooral 

in het teken van kennismaking, samenwerking en gezelligheid.  
 

De start van het schooljaar ziet er voor jullie als volgt uit:  

 

Maandag 5 en dinsdag 6 september 2022 

 

Studiedagen en werkoverleg voor het personeel. 
Leerlingen halen hun boeken op volgens onderstaand schema op maandag 5 september: 

m3a 
achternaam A t/m K 08.30u 

achternaam L t/m Z 08.40u 

m3b 
achternaam A t/m K 08.50u 

achternaam L t/m Z 09.00u 

m3c 
achternaam A t/m K 09.10u 

achternaam L t/m Z 09.20u 

m3d 
achternaam A t/m K 09.30u 

achternaam L t/m Z 09.40u 

m3e 
achternaam A t/m K 09.50u 

achternaam L t/m Z 10.00u 

m3f 
achternaam A t/m K 10.10u 

achternaam L t/m Z 10.20u 

pauze 10.30u 

m3g 
achternaam A t/m K 10.40u 

achternaam L t/m Z 10.50u 

m3h 
achternaam A t/m K 11.00u 

achternaam L t/m Z 11.10u 

m3i 
achternaam A t/m K 11.20u 

achternaam L t/m Z 11.30u 

m3j 
achternaam A t/m K 11.40u 

achternaam L t/m Z 11.50u 
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Woensdag 7 september 2022 

 

1. Havo 3/ tto havo 3/ vwo 3 
Vandaag gaan we naar Escape Hunt Maastricht, Boschstraat 108, 6211 AZ Maastricht, 

waar we binnen 2 uur moeten ontsnappen uit het spel. Daarna is er tijd voor hamburgers! 

Voor details zie onderstaand schema: 
 

 

LET OP: heb je allergieën of eet je vegetarisch? Geef het even door aan je mentor voor 
maandag 5 september via de som-mail. 

 

 
2. Klassen Tto vwo 3   

Deze klassen beginnen met een introductieprogramma met de mentor van 09.30u-12.30u 

op school: 
 

 
 

Je brengt de volgende spullen 

mee: 
1.  Agenda 

2.  Schrijfgerei  
3.  Boek ‘Profielkiezer’ 

4.  Iets lekkers te eten om uit te delen 

5.  Leuke geprinte foto van jezelf  
 

 

Donderdag 8 september 2022 

 

1. Havo 3/ tto havo 3/ vwo 3 
Vandaag hebben jullie van 09.30u-12.30u een introductieprogramma met je mentor op 

school. De Havo-3 klassen volgen ook de stewardtraining en daardoor duurt hun dag tot 

14.00. De havo-tto klas zal dit later in het jaar doen. 
 

 
M3I Steward training 10.30-12.00   321 
 Intro 12.30-14.00 

M3J Steward training  12.30-14.00  321 
 

 
Je brengt de volgende spullen mee:  

1.  Agenda 

2.  Schrijfgerei  
3.  Boek ‘Profielkiezer’ 

4.  Iets lekkers te eten om uit te delen 

5.  Leuke geprinte foto van jezelf  
 

 
 

 

 

klas mentor tijd Escape Hunt tijd 

eten 

m3f Jean-Paul Sleijpen 9.30u  11.30u 

m3g Petra Brouns 9.30u   11.30u 

m3h Linda Ruijters/ Kim Reitz 11.00u   13.00u 

m3i Rob Stal 13.00u 15.00u 

m3j Michel Feron 14.30u 16.00u 

klas lokaal mentor 

m3a 310 Rupert Tan 

m3b 309 Steve Reidy 

m3c 306 Odylle Mulder 

m3d 305 Claudia Cordero Puebla  

m3e 304 Ilse Haagmans 

klas lokaal 

m3f 310 

m3g 309 

m3h 306 

m3i 305 

m3j 304 
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2. Klassen tto vwo 3  
 

Vandaag gaan we naar Escape Hunt Maastricht, Boschstraat 108, 6211 AZ Maastricht, 

waar we binnen 2 uur moeten ontsnappen uit het spel. Daarna is er tijd voor hamburgers! 
Voor details zie onderstaand schema: 

 

 

 

LET OP: heb je allergieën of eet je vegetarisch? Geef het even door aan je mentor voor 
maandag 5 september via de som-mail. 

 
 

Vrijdag 9 september 2022 

                    
Vandaag ga je de start van het schooljaar thuis voorbereiden door bv. je boeken te 

kaften, schriften van een etiket met je naam en het vak te voorzien, etc.  

 
 

Maandag 12 september 2022 

 

Op maandag 12 september starten de lessen volgens het lesrooster.  

 
 

Infoavonden 2022 

 

Voor ouders/verzorgers staat in de eerste lesweek een gesprek met de mentor gepland. 

Het schema ziet u hieronder. U bent daarvoor van harte uitgenodigd. Gelet op het aantal 
stoelen in 1 leslokaal, nodigen wij 1 ouder per leerling hiervoor uit. U ontvangt van de 

mentor in de week van 6 september nog een uitnodiging per email, waarin u gevraagd 
wordt om uw deelname aan het gesprek te bevestigen.   

 

De planning is als volgt:  
 

Woensdag 14 september, van 20.00u-20.45u 

  lok. 

Rupert Tan m3a 310 

Steve Reidy m3b 125 

Odylle Mulder m3c 114 

Claudio Cordero Puebla  m3d 221 

Ilse Haagmans m3e 222 

Jean-Paul Sleijpen m3f 309 

 
  

klas mentor tijd Escape Hunt tijd eten 

m3a Rupert Tan 9.30u  11.30u 

m3b Steve Reidy 9.30u   11.30u 

m3c Odylle Mulder 11.00u   13.00u 

m3d Claudia Cordero Puebla 13.00u 15.00u 

m3e Ilse Haagmans 14.30u 16.00u-17.00 
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Donderdag 15 september, van 20.00u-20.45u 

Petra Brouns  m3g 211 

Linda Ruijters/ Kim Reitz m3h 303 

Rob Stal m3i 219 

Michel Feron m3j 116 

 

 
 

Het docententeam van leerjaar 3 wenst jullie alvast fijne introductiedagen. 
 

 

Met vriendelijke groet namens alle mentoren van leerjaar 3,  
 

 
 

Aleid van Bommel  

Teamleider havo 1,2, 3 / atheneum 1, 2, 3 
 

Karin Jacobs 
Teamleider tto havo 1,2, 3 / tto atheneum 1, 2, 3 /  tto gymnasium 1, 2, 3 

 

 Linda Ruijters 
 Coördinator leerjaar 3 en 4 


