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START SCHOOLJAAR  2019 - 2020 

 

Startbijeenkomsten 
Op dinsdag 3 september komen de leerlingen, hopelijk lekker uitgerust na een fijne zomervakantie, 
volgens onderstaand tijdschema weer naar school.  
Tijdens de startbijeenkomst maken zij kennis met hun klassenmentor en bespreken zij de activiteiten 
en regels die het komend jaar van belang zijn.  
De digitale versie van de schoolgids vindt u op onze website.  
De klas waarin uw zoon/dochter is geplaatst en de roosters worden in de week voordat de lessen 
aanvangen, gepubliceerd.  
 

Onderbouw 
Bij de ingang van de school worden de lokalen van de bijeenkomsten ook aangegeven 
Klas  tijden   lokaal   Klas  tijden   lokaal 
b1a 10.00-12.00 uur 101  a2a 09.30-11.00 uur 201 
b1b 10.00-12.00 uur 104  a2b 09.30-11.00 uur 202 
b1c 10.00-12.00 uur 105  a2c 09.30-11.00 uur 203 
b1d 10.00-12.00 uur 106  a2d 09.30-11.00 uur 204 
b1e 10.00-12.00 uur 107  h2a 09.30-11.00 uur 205 
b1f 10.00-12.00 uur 108  h2b 09.30-11.00 uur 206 
      h2c 09.30-11.00 uur 207 
      h2d 09.30-11.00 uur 208 
      h2e 09.30-11.00 uur 300 
      h2f 09.30-11.00 uur 301 
      h2g  09.30-11.00 uur 302 
      h2h 09.30-11.00 uur 303 
 
Klas  tijden   lokaal  Klas  tijden   lokaal 
a3a 11.00-12.00 uur 201  h3c 11.00-12.00 uur 207 
a3b 11.00-12.00 uur 202  h3d 11.00-12.00 uur 208 
a3c 11.00-12.00 uur 203  h3e 11.00-12.00 uur 301 
h3a 11.00-12.00 uur 205  h3f 11.00-12.00 uur 302 
h3b 11.00-12.00 uur 206  h3g 11.00-12.00 uur 303 
 
bovenbouw 
De bijeenkomsten voor vwo 4, vwo 5 en vwo 6 en 4 en 5 havo starten in het studiecentrum. 
Daarna gaat men onder begeleiding van de mentor naar diverse lokalen. 
Leerjaar starttijden      
havo 4  09.30u - STC, daarna tot 11.00u in lokaal, zie schema hieronder  
havo 5  11.30u - STC, daarna tot 12.30u in lokaal, zie schema hieronder 
vwo 4  09.00u - STC, daarna tot 10.30u in lokaal, zie schema hieronder 
vwo 5  10.00u - STC, daarna tot 11.30u in lokaal, zie schema hieronder 
vwo 6  11.00u - STC, daarna tot 12.30u in lokaal, zie schema hieronder 
 
4 vwo lokaal  6 vwo  lokaal  4 havo  lokaal  5 havo lokaal 
JJA 001  JDY 003  CHO 210  HWI 210 
SJA 002  FBR 407  JKL 211  PME 211 
RME 003  WSE 408  GKO 212  ELS 212 
ABE 004  AMA 409  BOU 213  EDR 213 
SBA 005     ILO 214  RJO 214 
      RSW 215  MFO 215 
      GLO 216  LHE 216 
      BLU 217  SBJ 217 
5 vwo lokaal     EAL 218  
PTH 403     BKA  219   
PST 404     MOU 220 
BEC 405     FYU 221 
JSC 406 
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De mentoren van de brugklassen vertellen de leerlingen het nodige over de school en de studie.  
De leerlingen van de tweede klassen krijgen uitgebreide informatie over het kamp in september. 
De leerlingen van havo 4 en vwo 4 krijgen een introductie in de Tweede Fase. 
Benodigdheden voor deze ochtend zijn een etui, een agenda, en een tas(je). 
 
Op woensdag 4 september starten de lessen van het nieuwe schooljaar.  
 

Openingsviering 
De openingsvieringen zullen dit schooljaar in de aula plaatsvinden op woensdag 4 september 2019 
volgens rooster. 

 
Kluisjes 
Na de zomervakantie krijgt iedere leerling een nieuw kluisje. Deze kluisjes zijn te activeren met de 
Releezeme-app. Ben je nieuw op school, dan zal tijdens de eerste schooldagen uitleg gegeven 
worden over het activeren van de app.  
 
SOMtoday en SOMtoday-app 
Tijdens de vakantie zullen SOMtoday en de SOMtoday-app niet bereikbaar zijn. 
 

Boeken bestellen 
Het is van belang dat er op tijd besteld wordt, in ieder geval voor u op vakantie gaat. Er kan vanaf 12 
juli besteld worden. Controleert u bij ontvangst van het boekenpakket of de boeken allemaal geleverd 
zijn en of het de juiste boeken zijn. Neem daarvoor de tijd a.u.b. Kijk niet alleen of het de juiste 
boeken zijn, maar ook of alle pagina’s erin zitten en of ze bijvoorbeeld niet ernstig zijn beschreven. U 
heeft slechts 3 weken de tijd om verkeerd geleverde boeken of beschadigde boeken om te 
ruilen of niet geleverde boeken te melden bij Van Dijk. Daarna krijgt u een rekening. Dit staat ook 
in uw contract met Van Dijk. Leest u daarom goed de leveringsvoorwaarden. 
Als boeken niet geleverd zijn, staat de reden op uw afleverbewijs vermeld. Soms is de uitgever te 
laat. De schuld ligt dan niet bij school of Van Dijk. 
 
Als u een boek in slechte staat niet terug wil sturen omdat u dan op een nieuw boek moet wachten 
dan kunt u uw kind vragen met het boek naar mevrouw Van Leeuwen te gaan. Zij maakt een 
opmerking in het boek zodat Van Dijk weet (als ze na het schooljaar de boeken weer inneemt) dat 
een beschadiging al aanwezig was. 
Als u vragen heeft n.a.v. de levering, mailt u dan naar Van Dijk. U bent namelijk de klant van Van Dijk 
en u heeft het contract met Van Dijk. Als het contact met Van Dijk escaleert, kunt u mevrouw Van 
Leeuwen op de hoogte stellen via mail: a.vanleeuwen@spieringshoek.nl 
 
 
Heeft u nog vragen? 
Mocht u naar aanleiding van deze brief, of anderszins, nog vragen hebben, neemt u dan contact met 
ons op, maar houdt u er rekening mee dat de school van 24 juli t/m 28 augustus gesloten is. 
Wij wensen alle leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) een fijne zomervakantie toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
Mw. drs. A.M. van Grol 
Rector-bestuurder  
 
 
 


