
                                

 

Aan de leerlingen in 4 havo  
 
 
Zaandam, 18 juli 2022 
 
 
Betreft: start van het nieuwe schooljaar 2022-2023 
 
 
Beste leerling,  
 
Komend schooljaar neem je plaats in 4 havo. Na een welverdiende vakantie hopen we je in 
augustus in goede gezondheid op school te zien. Tegen het einde van de zomervakantie kan 
je in Magister zien in welke klas je ingedeeld bent en wie je nieuwe mentor is. 
 
In deze brief krijg je meer informatie over de start van het nieuwe schooljaar. Ben je nieuw 
op het Zaanlands, en kun je nog niet in magister? In de laatste week van de zomervakantie 
krijg je een magisterinlogcode toegestuurd. Mocht je die aan het einde van de week nog niet 
hebben, neem dan even contact op met de administratie via administratie@zaanlands.nl.  
  
maandag 29 augustus: mentorles + boeken halen + schoolfotograaf 
Het nieuwe schooljaar start officieel op maandag 29 augustus. Je begint bij je mentor voor 
een kennismaking. Daarna ga je op de foto bij de schoolfotograaf en ontvang je je boeken. 
Hou magister in de gaten voor de juiste tijden en lokalen. Let op, iedere klas heeft een 
andere aanvangstijd.  
 

Klas Mentor Aanvangstijd + lokaal 

H4a Dhr. N. van der Woude Zie magister 

H4b Mw. L. van der Heijden Zie magister 

H4c Mw. L. Generaal Zie magister 

H4d Mw. M. de Boer Zie magister 

H4e Dhr. E. van Eijkeren Zie magister 

H4f Mw. I. Kee Zie magister 

 
 
Dinsdag 30 augustus: Klimmen bij Klimpark Twiske (Zuiderlaaik 3, 1511 BX Oostzaan) 
Dinsdag ga je met je klas en je mentor klimmen bij Klimpark Twiske. Zorg dat je makkelijk 
zittende kleding en stevige schoenen aan hebt én zorg dat je een kwartier aanwezig bent 
voor aanvang van het klimmen.  
 

Klas Aanwezig zijn om Activiteit 

H4a 8.45 uur   9.00 – 10.30 uur 

H4b 9.15 uur   9.30 – 11.00 uur 

H4c 10.15 uur 10.30 – 12.00 uur 

H4d 10.45 uur 11.00 – 12.30 uur 

H4e 11.45 uur 12.00 – 13.30 uur 

H4f 12.15 uur 12.30 – 14.00 uur 

  
Woensdag 31 augustus: Start lessen  
Op deze dag starten de lessen volgens het lesrooster.  
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Woensdag 7 september: voorlichtingsavond voor ouders  
Ouders maken deze avond kennis met de mentor. De mentoren geven informatie over het 
vierde leerjaar op het Zaanlands Lyceum. Uiteraard is er gelegenheid om vragen te stellen.  
Deze voorlichtingsavond is belangrijk om bij te wonen, omdat deze avond ook uitgelegd 
wordt hoe de (voor)examenprocedure in elkaar steekt. Al het werk dat dit jaar gemaakt wordt 
telt immers al mee voor het eindexamen.  
U ontvangt in augustus een definitieve uitnodiging, maar vooralsnog zal deze voorlichting 
fysiek op school zijn.  
 

Woensdag 21 september t/m vrijdag 23 september: Kamp in Hoogeloon 
In 4 havo gaan we 3 dagen op kamp, waarbij de nadruk ligt op kennismaken met elkaar, 
maar ook met de nieuwe mentor. We zullen verschillende activiteiten doen, maar er zal ook 
vrije tijd zijn om elkaar te leren kennen. Meer informatie over dit kamp ontvangen jullie in de 
tweede week van het nieuwe schooljaar.  
 

Extra onderwijsgelden (NPO)  
De overheid heeft geld vrijgemaakt voor scholen om deze in te zetten in het onderwijs. Voor 
4 havo betekent dit structureel meer lessen voor een aantal vakken in het normale 
lesrooster, er wordt een huiswerkklas opgezet, en er worden naast het normale lesrooster 
voor een aantal vakken extra bijlessen gegeven.  
  
Zaanlands Lyceum HOY app  
Alle communicatie zal dit schooljaar wederom verlopen via de Zaanlands Lyceum HOY app. 
Aan het begin van het nieuwe schooljaar ontvang je nadere instructie hierover.  
 
  
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met een van ons.   
  
Fijne zomer en tot 29 augustus.  
  
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
Drs. D. Schallig                                                            Drs. B. Meijer 
Afdelingsleider havo                                                     leerjaarbegeleider 4 & 5 havo 
 
 
 


