Introductie klas 5H – 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 5-havo. Je bent vandaag dus vrij.
Opdracht
Stuur je 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 vorig jaar. Hoe ging dat? Wat ging goed, wat kon beter?
Wat zijn je voornemens voor de vijfde klas?
Doe er een leuke vakantiefoto bij, waarover je iets kan vertellen.
De mentoren zijn:
ArtR
Ruud Arts
DavA Arjen Daverveld
LanV Vera van Langen
OomK Kristy Ooms
VosL Liza Vos
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ruud.arts@mondialcollege.nl
arjen.daverveld@mondialcollege.nl
vera.vanlangen@mondialcollege.nl
kristy.ooms@mondialcollege.nl
liza.vos@mondialcollege.nl

dinsdag 30 augustus 2022
09.00 uur:

Welkom in 5-havo!
We trappen het schooljaar gezamenlijk af in de aula. Hier krijg je ook de
uitleg over het profielwerkstuk. De leerlingen van 5Hi1 zijn hier niet bij.
Hun ibc-bedrijf leidt tot de afronding van het profielwerkstuk.

10.00 uur:

Keuzemarkt profielwerkstuk
In het studiehuis kan je in gesprek gaan met leraren en begeleiders over
het te kiezen vak en onderwerp. Uiterlijk 13.00 uur maak je je keus voor
het vak via een formulier dat je wordt toegestuurd door de heer Janssen.

11.00 uur:

Introductie met je mentorgroep in lokalen
Hierna vervolg opstart profielwerkstuk (keuzeproces) tot uiterlijk 13.00 uur.

woensdag 31 augustus 2022
10.00-14.00 uur:

Werken aan fase 1 van het profielwerkstuk

donderdag 1 september 2022
11.00-14.00 uur:

Werken aan fase 1 van het profielwerkstuk
Hierna stap je op de fiets en vertrek je naar:

15.00-17.00 uur:

Planet Awesome

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

Klassen- en clusterindeling ligt vast
In de bovenbouw maakt het roosterprogramma de klassen- en clusterindeling, zoals je weet. 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!

