
                                
 
 
 
Aan de ouders/verzorgers en leerlingen van leerjaar 1 
 

Betreft: informatie start schooljaar 2022 - 2023 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Hierbij ontvangt u informatie over de start van het schooljaar. Om leerlingen te helpen bij de 
overstap naar het voortgezet onderwijs, betrekken wij ze vanaf de start bij de organisatie en 
planning. Wij kiezen er daarom voor om informatiebrieven als deze te richten aan de 
leerlingen en vragen u om de informatie met uw zoon/dochter te delen en te bespreken.  
 
Maandag 29 augustus: schoolboeken, kluissleutel en fotograaf 
Je komt met je klas en je mentor samen in een lokaal. Daar ligt het schoolboekenpakket en 
de Plenda voor je klaar. Ook krijg je je kluissleutel. De mentor geeft je uitleg bij de boeken en 
je kluisje. Ook ga je op de schoolfoto en wordt er een klassenfoto gemaakt. Neem een grote 
stevige tas mee om je boeken in te vervoeren. Thuis ga je de boeken netjes kaften en 
voorzien van een etiket. Neem vandaag ook je etui mee! Kijk in het rooster hieronder hoe 
laat je op school moet zijn en in welk lokaal: 
 

klas tijd lokaal mentor 

B1a 12.30 – 14.30 Z107 Sebas Kuijper 

B1b 12.30 – 14.30 Z108 Bas Hageman 

B1c 12.30 – 14.30 Z111 Pien Louw 

B1d 12.30 – 14.30 Z109 Martine Rijk 

B1e 12.30 – 14.30 Z110 Juliana Koetsjarjan 

A1a 13.30 – 15.30 Z202 Ben Bot 

A1b 13.30 – 15.30 Z203 Stefan Yanko 

G1a 13.30 – 15.30 Z204 Lilian Meinen 

G1b 13.30 – 15.30 Z205 Joei Bakker 

 
Ophalen laptop van The Rent Company 
Als je ouders een laptop hebben besteld bij The Rent Company en een afhaalbewijs hebben 
ontvangen, haal je de laptop op in de mediatheek op maandag 29 augustus tussen 14.00 en 
15.00 uur. Ouders kunnen nog tot 31 juli een laptop bestellen, zie hiervoor de flyer die is 
meegestuurd als bijlage. 
 
Dinsdag 30 augustus 9.30 – 11.30 uur: startbijeenkomst in de gymzaal en studieles 
Alle leerlingen uit alle eerste klassen komen samen in de gymzaal. De rector van het 
Zaanlands Lyceum, de heer Van Dijk, zal jullie welkom heten op school en de regels van de 
school met jullie delen.  
Na deze startbijeenkomst ga je met je klas naar een lokaal voor de eerste studieles met je 
mentor. Tijdens deze studieles krijg je uitleg over je rooster, Magister, Teams, de Plenda en 
de verschillende vakken. Ook wordt er tijd gemaakt om je klasgenoten beter te leren kennen. 
Vandaag neem je mee: tas met etui en de Plenda. Op school zie je in welk lokaal je wordt 
verwacht na de bijeenkomst in de gymzaal.  
 
 
 



                                
 
Woensdag 31 augustus: start lessen  
Op woensdag starten de lessen volgens het lesrooster dat je vindt in Magister. Je neemt de 
boeken mee voor de vakken die op woensdag in je rooster staan. Elke dag neem je je 
Plenda en je etui mee.  
 
Dinsdag 6 september: voorlichtingsavond voor ouders 
We ontvangen ouders in de Grote Aula voor een startbijeenkomst. Vervolgens gaat u met de 
mentor naar een lokaal. De mentor geeft informatie over het eerste leerjaar op het Zaanlands 
Lyceum en het brugklaskamp. Uiteraard is er gelegenheid om vragen te stellen. De 
aanvangstijden voor deze avond: 
Klassen B1: 18.30 uur  
Klassen A1 en G1: 19.15 uur  
 
Vrijdag 9 september: brugklasfeest 19.00 – 22.00 uur 
De leerlingenvereniging van het Zaanlands Lyceum organiseert een feestavond voor alle 
leerlingen van klas 1, deze avond wil je niet missen! 
 
Brugklaskamp 
Tijdens het driedaagse kamp leer je jouw klasgenoten in korte tijd beter kennen. Het kamp 
staat in het teken van groepsactiviteiten. De kampbegeleiding is in handen van de mentor, 
een vakdocent en juniormentoren uit bovenbouwklassen. In dit schema zie je wanneer je met 
jouw klas op kamp gaat. Meer informatie over het kamp en de locaties volgt in augustus. 
 
klas data brugklaskamp 

B1a 21 t/m 23 september 

B1b 19 t/m 21 september 

B1c 21 t/m 23 september 

B1d 21 t/m 23 september 

B1e 21 t/m 23 september 

A1a 19 t/m 21 september 

A1b 21 t/m 23 september 

G1a 21 t/m 23 september 

G1b 19 t/m 21 september 

 
 
We wensen iedereen een fijne zomer en graag tot 29 augustus op het Zaanlands Lyceum. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mw. J. Landheer    Mw. S. Kroon 
Leerjaarbegeleider klas 1   Afdelingsleider onderbouw 
j.landheer@zaanlands.nl   s.kroon@zaanlands.nl  
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