
 

Aan: leerlingen havo/vwo leerjaar 3-6 en ouders/verzorgers 
 
Betreft: start schooljaar 2021-2022 
 
Den Burg, 20 augustus 2021 
 
 
 
Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers,  
  
Graag wil ik jullie via deze brief informeren over de start van het nieuwe schooljaar. 
Voor de leerlingen van havo/vwo leerjaar 3 t/m 6 zal het nieuwe schooljaar op woensdag 25 
augustus 2021 starten met een introductiedag. Hieronder vinden jullie de informatie voor deze 
dag. 
  
Hoe laat word ik verwacht? 
Op 25 augustus worden de leerlingen om 09.00 uur op school verwacht. Het streven is om het 
algemene introductieprogramma rond 13.00 uur af te ronden. Leerlingen van havo 5 en vwo 6 
ontmoeten om 13.00 uur hun persoonlijke PWS-begeleider en stemmen de eindtijd met deze 
begeleider af. 
 
Waar word ik verwacht? 
Bij binnenkomst in de school zal op het bord in de centrale hal te lezen staan in welk lokaal je je 
coachgroep en coach kunt vinden. 
 
Wat staat er op het programma? 
Het programma bestaat uit de volgende onderdelen: 
 
Algemeen introductieprogramma 
Deel 1 zal een kennismaking met de coach zijn, deze coach zal algemene informatie over 
schoolzaken met leerlingen doorspreken. 
Deel 2 gaat om een meer gerichte kennismaking met je klasgenoten. De klassen zijn voor een 
groot deel anders samengesteld, bijvoorbeeld vanwege verschillende pakketkeuzes, dus is het 
goed om je nieuwe klasgenoten (beter) te leren kennen. 
  



 

 
Doorstart Profielwerkstuk (voor leerlingen van havo 5 en vwo 6)  
Dit onderdeel bestaat uit een ontmoeting met de persoonlijke profielwerkstukbegeleider. Hierin 
wordt een doorstart gemaakt met het maken van een Plan van Aanpak. Het definitieve Plan van 
Aanpak moet uiterlijk vrijdag 3 september ingeleverd zijn via Magister. 
 
Wat moet ik meenemen op 25 augustus? 
We verwachten dat je deze dag in ieder geval bij je hebt: 

- Je opgeladen laptop 
- Etui met schrijfgerei 
- Agenda 
- Mondkapje 
- Voor havo 5 en vwo 6: concept Plan van Aanpak voor het Profielwerkstuk 

 
Wij hopen natuurlijk op een mooie eerste schooldag van schooljaar 2021-2022! 
 
De lessen starten volgens rooster op donderdag 26 augustus. Die dag is ook de schoolfotograaf 
aanwezig. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Cynthia Hegeman 
Teamleider havo/vwo leerjaar 3-6 
 


