
                                

 

 
Aan de leerlingen in 5 havo  
 
 
Zaandam, 18 juli 2022 
 
 
Beste leerlingen, 
 
Maandag 29 augustus word je weer op school verwacht. Er staat voor die dag en dinsdag 30 
augustus een uitgebreid programma op stapel. Je krijgt een introductiepresentatie over wat 
er allemaal gaat gebeuren in je examenjaar, we doen een leuke startactiviteit, je haalt je 
boeken op en je gaat op de foto. En je ziet je mentor.  Hieronder wordt uitgelegd hoe een en 
ander zal worden ingeroosterd. 
 
Ook geven we informatie over een aantal andere belangrijke zaken. Lees deze brief dus 
zorgvuldig door.  
 
Maandag 29 augustus 2022: foto’s, boeken, kennismaking 
Deze dag staat in het teken van het ophalen van de boeken, kennismaken met de mentor en  
foto’s maken.  
 
Eerst maak je kennis met je mentor. Sommige klassen behouden hun mentor uit de vierde, 
andere krijgen een nieuwe.  
Tijdens de kennismaking hoor je van je mentor wanneer je de boeken gaat ophalen en je op 
de foto gaat.  
Daarna ben je klaar voor vandaag. 
 
Vanaf 11.45 uur word je op school verwacht bij je mentor.  
Hieronder zie je in welk lokaal dat is:  
 

Klas Datum Mentor Lokaal 
H5a 29/8 D. Stegers Zie Magister 

H5b 29/8 F. Fenna  Zie Magister 

H5c 29/8 B. Pires Zie Magister 

H5d 29/8 S. Kuiper Zie Magister 

H5e 29/8 H. Mulder Zie Magister 

 

 
Dinsdag 30 augustus 2022: voorlichting en ontspanning 
Op dinsdag is er de belangrijke voorlichting over het examenjaar. We behandelen dan allerlei 
relevante zaken, zoals de schoolexamens, het jaarprogramma, de herkansingsregelingen 
enzovoorts. Daarna is er tijd voor ontspanning: we gaan naar Westend Snooker.  
 
Hieronder zie je de indeling per klas:  
 

Klas Voorlichting 
Examenjaar 

Locatie Westend 
Snooker 

Locatie 

H5a t/m H5c 11.00 – 12.00  Rode Zaal 12.30 – 13.30 Gedempte Gracht 3 
Zaandam 

H5d + H5e 
 

12.00 - 13.00 Rode Zaal 13.30 – 14.30 Gedempte Gracht 3, 
Zaandam 



                                

 

 
 
 
Start lessen 
De lessen starten volgens rooster op woensdag 31 augustus. 
 
Profielwerkstuk: vanaf 2 september 
In de vijfde klas werk je groepsgewijs aan een profielwerkstuk volgens de scrum-methode.  
Elke vrijdag ben je hiermee het 7de ,  8ste  en 9de uur bezig.  
De eerste bijeenkomst is al meteen in de eerste week: vrijdag 2 september. In deze 
startbijeenkomst wordt de gehele werkwijze en het tijdpad met je besproken. 
 
Herkansing maatschappijleer en CKV 
Leerlingen die een herkansing hebben aangevraagd voor Maatschappijleer, gaan de 
herkansing maken op 7 september.  
 
Leerlingen die een herkansing hebben aangevraagd voor CKV zullen door mevrouw Duiven 
op de hoogte worden gebracht van het herexamentraject. 
  
Voorlichtingsavond ouders: 12 september 
Op 12 september nodigen we alle ouders ‘s avonds uit op school.  
We geven dan een voorlichting over het examenjaar. Alle belangrijke data, 
schoolexamenprocedures, begeleidingsmogelijkheden enzovoorts zullen aan bod komen.  
Daarnaast is er de gelegenheid om kennis te maken met de mentor, of, indien de mentor 
meekomt vanuit de vierde klas, weer even contact met hem of haar te hebben.  
 
 
Veel plezier en tot maandag 29 augustus. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Drs. D. Schallig                                                       Drs. B. Meijer 
Afdelingsleider havo                                               Leerjaarbegeleider 4 &  5 havo 
  
 
 
 
 
 
 


