
 

Aan: leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) havo leerjaar 3 t/m 5 en vwo leerjaar 3 t/m 6 
 
Betreft: Introductiedag woensdag 19 augustus 2020 
 
Den Burg, 7 juli 2020 
 
 
Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers,  
  
Na een ongewoon schooljaar zijn we allemaal toe aan een welverdiende vakantie. Even op 
adem komen. Daarnaast zijn we natuurlijk ook alweer volop vooruit aan het kijken naar het 
nieuwe schooljaar. We kijken hier in ieder geval met vertrouwen naar uit. 
 
Voor alle leerlingen van havo/vwo leerjaar 3 t/m 6 zal het nieuwe schooljaar op woensdag 
19 augustus 2020 starten met een introductiedag. Hieronder vinden jullie de informatie voor 
deze dag. 
 
Hoe laat word ik verwacht? 
 

• havo en vwo leerjaar 3 en 4, ontvangst in de aula om 9.00 uur 
 

• havo leerjaar 5 en vwo leerjaar 5 en 6, ontvangst door coaches om 9.15 uur 
(lokalenrooster wordt in school bekend gemaakt). 

 
Wat staat er op het programma? 
Het programma bestaat uit twee delen. 
 
Deel 1 zal een kennismaking met de coach zijn, deze coach zal algemene informatie over 
schoolzaken met de leerlingen doorspreken. Tijdens dit onderdeel zullen ook de teamleider 
en de leerlingcoördinator de klassen 5 en 6 langs gaan om kennis te maken en zich voor te 
stellen. 
 
Deel 2 is niet voor iedereen gelijk. Voor de klassen havo 3 en 4 en vwo 3, 4 en 5 staat deel 2 
in het teken van een meer gerichte kennismaking met je (soms nieuwe) klasgenoten en 
coach en de werkwijze in team h/v bovenbouw. Coaches stellen dit programma met elkaar 
samen en indien nodig wordt op de dinsdag voor de introductiedag nog gecommuniceerd 



 

over eventuele benodigdheden. We streven ernaar dit onderdeel om 13.00 uur te laten 
eindigen. 
 
Voor de klassen havo 5 en vwo 6 staat deel 2 in het teken van de Profielwerkstukken. Na 
een mooie start afgelopen 26 juni, waarbij we diverse workshops hebben aangeboden en 
alle leerlingen gekoppeld hebben aan hun begeleider, is het nu tijd om het Plan van 
Aanpak goed neer te zetten. We maken op woensdag 19 augustus een doorstart met 
diverse workshops, contacttijd met de PWS-partner en –begeleider en tijd en ruimte om het 
Plan van Aanpak te vervolmaken voor de eerste cijfermatige beoordeling. De eindtijd is 
variabel en wordt vastgesteld in overleg met de PWS-begeleider. 
 
 
Wat moet ik meenemen op 19 augustus? 
We verwachten dat je deze dag in ieder geval bij je hebt: 

- Je opgeladen laptop 
- Je etui met schrijfgerei 
- Voor havo 5 en vwo 6: je logboek, concept Plan van Aanpak en benodigd 

bronnenmateriaal voor je Profielwerkstuk 
 
Wij hopen op een mooie eerste schooldag van schooljaar 2020-2021. 
 
Namens het hele team havo/vwo bovenbouw een fijne zomer gewenst! 
 
Cynthia Hegeman 
Teamleider havo/vwo bovenbouw 
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