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Hoensbroek, juli 2022 

 

 

Betreft: introductiedagen brugklassen schooljaar 2022-2023  

 

 

Beste nieuwe brugklasser, 

 

Op woensdag 20 juli heb je al kennis gemaakt met jouw nieuwe mentor en medeleerlingen. 

Nu nog een paar weekjes wachten dan gaat het echt beginnen op de middelbare school. 

Maar hoe gaat dat dan allemaal? 

Hieronder vind je het programma van de eerste lesweek (5 sep. t/m 9 sep. 2022). 

 

Maandag 5 september 2022 

• Om 09.45 uur ben je aanwezig op school. Bij de conciërge hangt een lijst waarop 

staat in welk lokaal je moet zijn. Onthoud dus goed in welke klas je zit (1A, 1B , 1C of 

1MH). 

• We starten met een mentorles. Neem dus een pen, potlood en papier mee.  

• Samen met jouw mentor loop je nog eens een keer door school!  

• 12.00 uur einde van introductiedag nr.1. 

 

Op dinsdag 6 september 2022 

Op dinsdag 6 september vindt er een activiteitendag plaats voor alle leerlingen om elkaar 

beter te leren kennen. 

Dagindeling onderbouw (leerjaar 1 en 2) 

Tijdstip Planning 

9.30 - 9.45 Verzamelen bij sportvelden Groene Ster 

10.00 Spellen tot 12:30 uur 

12.30 Gezamenlijke lunch 

13.00 Prijsuitreiking onderbouw 

 

Woensdag 7 september 2022 

• Je start de eerste twee lesuren samen met je mentor. Samen met jouw klas leer je 

de belangrijkste ICT vaardigheden.  

• Alle andere lessen (vanaf het tweede uur) gaan door volgens rooster.  
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Het schooljaar wordt gestart met vaardigheidstrainingen. Hierin leer je bijvoorbeeld 

plannen, hoe werkt je agenda etc.  

Op vrijdag 7 oktober 2022 gaan we klimmen in Park het Plateau in Brunssum. Informatie 

hierover volgt t.z.t..  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Dhr. Hoogervorst     Dhr. C. Krutzen 

Leerling coördinator onderbouw   Teamleider onderbouw 
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