Introductie klas 4H – 2022-2023
vrijdag 26 augustus 2022
12.30 - 16.30 uur: Ophalen van je boeken in de sporthal en daarna...kaften!

De onderstaande planning en tijden enzovoorts is gemaakt op basis van de feiten en omstandigheden
zoals wij die nu kennen. Dat betekent dat er wijzigingen mogelijk zijn. Houd hiermee rekening, als je
afspraken maakt bij de tandarts, fysiotherapeut en met je ‘werk’. Een goede start van het schooljaar is
belangrijk, daar horen dit soort activiteiten zeker bij. Daarom zijn we verplicht.

maandag 29 augustus 2022
Geen activiteiten voor klas 4-havo. Je bent vandaag dus vrij.
Opdracht
Stuur je nieuwe mentor een e-mail.
Stel jezelf voor en vertel je mentor wat zij/hij mag weten (over jou en je thuissituatie bijvoorbeeld);
Kijk terug op de onderbouw. Hoe ging dat? Wat ging goed, wat kon beter?
Wat zijn je voornemens voor de vierde klas?
Doe er een leuke vakantiefoto bij, waarover je iets kan vertellen.
De mentoren zijn:
HeMi Mike Hellmich
HoeN Naomi Hoeks
MePe Peter van Megen
JaHe Hennie Janssen
KerH Henk Kerssies

du
mike.hellmich@mondialcollege.nl
ak
naomi.hoeks@mondialcollege.nl
ec/becopeter.vanmegen@mondialcollege.nl
beco hennie.janssen@mondialcollege.nl
na
henk.kerssies@mondialcollege.nl

dinsdag 30 augustus 2022
14.00 uur:

Welkom in 4-havo!
We trappen het schooljaar gezamenlijk af in de aula.

14.30 uur:

Kennismaking met je mentorgroep en mentor

16.30 uur:

Bowlen
Zorg ervoor dat je op de fiets bent!
We leren elkaar beter kennen door te bowlen bij Olround. Daar eten we
een frietje met een snack.

uiterlijk

19.00 uur

Afsluiting, fietsen naar huis

woensdag 31 augustus 2022
08.30-12.00 uur:

BSM-leerlingen brugklasintroductie
De BSM-leerlingen melden zich - in sportieve kleding - om 08.30 uur bij de sectie
L.O. in het c-kafé. Zij begeleiden de sport- en speldag van de brugklassen, als
verplicht onderdeel van het pta.

donderdag 1 september 2022
De invulling van de donderdag volgt, zodra er duidelijkheid is vanuit externe factoren. Houd er
rekening mee dat we de hele dag op pad zijn.

vrijdag 2 september 2022
Start van de lessen (verkort lesrooster)

Reisweek 23 (2023)
Met de vierde-klassen mavo-havo-vwo gaan we op reis. Er zijn verschillende bestemmingen waaruit je
kan kiezen. Op de algemene ouder-informatieavond vertellen we er meer over. De kosten bedragen
ongeveer tussen de twee- en vierhonderd euro. Bij voldoende inschrijvingen en betaling van de reissom
kan een reis doorgaan.

Grafische rekenmachine
Voor wiskunde is het belangrijk dat je de goede grafische rekenmachine hebt die je niet alleen tijdens de
lessen, maar ook op je examen mag gebruiken.

Klassen- en clusterindeling ligt vast
In de bovenbouw maakt het roosterprogramma de klassen- en clusterindeling. Met je klas volg je in ieder
geval Nederlands, Engels, maatschappijleer, ckv en LO. Voor de andere vakken zijn er clusters. Daarin
zitten vaak leerlingen uit meerdere klassen. Het hangt allemaal af van de keuzes die gemaakt zijn. Ook
de beschikbaarheid van leraren is een belangrijke factor. Omdat alles met alles verbonden is, is het niet
te doen - lees: technisch onmogelijk - om met leerlingen te schuiven.

FIJNE VAKANTIE!

