
 

 
 
1 

 

 

 

          
 

 
 
Maastricht, 01-09-2022  

  

Betreft: introductiedagen schooljaar 2022-2023 leerjaar 5  

  

 

 

Beste leerlingen,  

  

Wij hopen dat jullie allemaal een fijne vakantie hebben gehad en dat jullie uitgerust en vol energie 

aan het nieuwe schooljaar beginnen.   

  

Op woensdag 7, donderdag 8 en vrijdag 9 september starten wij het nieuwe schooljaar met 

een introductie waarbij je jouw mentor, mentorklas en jaargenoten op ontspannen wijze (beter) 

kunt leren kennen. Ook krijg je de eerste informatie om het nieuwe schooljaar vlot te kunnen 

starten.   

  

Het introductieprogramma ziet er als volgt uit:  

  
 

Woensdag 7 september   

  

* Neem vandaag een iPad, laptop of je telefoon mee en pen en papier.   

  

Vandaag is er een (nog betere) kennismaking met je mentor en mentorgroep en zijn er diverse 

activiteiten op school. De ene is informatief, de andere intensief of juist ontspannend. Laat je 

verrassen!   

  

Waar moet je zijn?  

 Intro en uitleg leerjaar 5 startlokaal mentor (zie schema).  

 Workshop Djembé op het sportveld (bij slecht weer in lok. 005).  

 Informatiebijeenkomst LOB in OLC 2.  

  

   
R. Welkenhuizen  E. Penners  F. Cobben  M. Cuijpers  

28 lln.  15 lln.  26 lln.  18 lln.  

8.45u  
Djembé  

         
sportveld  

9.30u  
Intro  Intro  Djembé  Intro  

lok.323  lok.322  sportveld  Lok. 201  

10.15u  
LOB  LOB  Intro  Djembé  

OLC2  OLC2  lok.123  sportveld  

11.00u     
Djembé  LOB  LOB  

sportveld  OLC2  OLC2  
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R. van Hassel  G. van den Heuvel  L.Titulaer    

20 lln.  20 lln.  14 lln.    

8.45u     
LOB   LOB    

OLC2  OLC2    

9.30u  
LOB  Steward-training  Steward-training    

OLC 2  Drama Lokaal  Drama Lokaal     

10.15u  
Djembé  Steward-training   Steward-training    

sportveld  Drama Lokaal  Drama Lokaal    

11.00u  
Intro  Intro  Djembé    

lok.  lok.116  sportveld    

11.45u     Pauze  Pauze  
  

  

12.15u     
Djembé  Intro    

sportveld  lok.116    

  

  

 

Donderdag 8 september  

  

Vandaag wordt een spetterende dag! Trek gemakkelijke, sportieve kleding en schoenen aan en 

neem eventueel een regenjack en wat te drinken mee. Wordt het warm? Denk aan 

zonnebrandcrème en iets voor op je hoofd. Als je een bril draagt, is het verstandig om een koordje 

mee te nemen. Neem geen waardevolle spullen mee! Voor een kleine versnapering wordt 

gezorgd.   

De groepen starten na elkaar volgens onderstaande indeling:   

9.00 uur Roelf Welkenhuizen en Emiel Penners  

9.30 uur Franka Cobben en Leonie Titulaer en Miek Cuijpers  

10.00 uur René van Hassel en Guido van de Heuvel  

Je zorgt zelf voor vervoer naar de activiteit. Je bent een kwartier voor aanvang 

aanwezig. Het adres is: Kajak Maasland, Bosscherweg 2 Maastricht.  

Een mogelijke route vanaf school vind je hieronder.   
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Vrijdag 9 september  

  

Vandaag is er een CKV/CAD/tekenen Kunstdag  

Tijdstip: 09.00-17.00 uur  

Voor wie?   

 Voor leerlingen in atheneum-5, tto en Nederlandstalig;   

 Voor leerlingen in GTO-5 met het examenvak tekenen;  

dus:  

 Niet voor doubleurs met CKV-vrijstelling,   

 Niet voor havo-5 gediplomeerde instromers,  

 Niet voor leerlingen in GTO-5 zonder tekenen.  

  

Waar?  

 In de lokalen:   

1. 301  

2. 315  

3. 318  

4. 319  

5. 322  

6. 323  

7. 324  

Nadere informatie lees je na de vakantie op de site van de school.  

  

  

Infoavond ouders /verzorgers  

Voor ouders/verzorgers staat op maandag 12 september een kennismakingsgesprek 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 aanwezigheid te bevestigen.    

  

De planning is als volgt:   

        mentor  afdeling  
12-sep  20.15u  21.00u  323  Roelf Welkenhuizen  vt5  

12-sep  20.15u  21.00u  309  Emiel Penners   vt5  
12-sep  20.15u  21.00u  205  Franka Cobben  vt5  
12-sep  20.15u  21.00u  206  Miek Cuijpers  vt5  
12-sep  20.15u  21.00u  211  René van Hassel  vt5  
12-sep  20.15u  21.00u  306  Guido van den Heuvel  vt5  

12-sep  20.15u  21.00u  101  Leonie Titulaer  vt5  
  

   

Met vriendelijke groet,   

  

Team vwo 5  

Danielle Pekelharing, teamleider havo/vwo 4,5,6  

Ben Perry, interim teamleider tto havo/vwo 4, 5, 6  

Mentoren leerjaar 5:  

Franka Cobben, Miek Cuijpers, Leonie Titulaer, René van Hassel, Guido van den Heuvel, Emiel 

Penners, Roelf Welkenhuizen  


