Aan de ouders/verzorgers van leerlingen in klas 1
Zaandam, augustus 2020
Betreft: informatiepakket start schooljaar
Geachte ouders/verzorgers,
Hierbij ontvangt u een informatiepakket over de start van het schooljaar met de volgende
bijlagen:
1.
2.
3.
4.
5.

Brief voor leerlingen klas 1
Jaarplanning klas 1
Brugklaskamp
NIO
Lezen en Diatoetsen

Deze informatie kunt u digitaal terugvinden op de website www.zaanlands.nl in het menu
‘Ouders/Correspondentie’.
Laptops Rent Company
Als u een laptop heeft besteld bij de Rentcompany, wordt uw zoon of dochter op maandag
17 augustus om 10.45 uur verwacht in de mediatheek, waar de laptops op naam worden
uitgereikt.
Kennismakingsavonden voor ouders
In week 35 verwelkomen we de ouders van klas 1 op school. U maakt deze avond kennis
met de mentor van uw zoon of dochter. De mentor licht u voor over de inrichting van het
eerste leerjaar op het Zaanlands Lyceum en de praktische zaken uit dit informatiepakket
worden besproken. Uiteraard is er gelegenheid om vragen te stellen.
Rooster ouderavonden:
klas
B1a
B1b
B1c
B1d
A1a
A1b
G1a
G1b

datum
27 augustus
27 augustus
24 augustus
25 augustus
26 augustus
26 augustus
25 augustus
24 augustus

tijd
18.30 – 19.30 uur
20.00 – 21.00 uur
18.30 – 19.30 uur
20.00 – 21.00 uur
18.30 – 19.30 uur
20.00 – 21.00 uur
18.30 – 19.30 uur
20.00 – 21.00 uur

mentor
Helene Blok
Bas Hageman
Marijke Tuinstra
Ella Werleman
Ben Bot
Marise de Boer
Lilian Meinen
Alice Heuff

Met vriendelijke groet,
Mw. J. Landheer
Leerjaarbegeleider klas 1
j.landheer@zaanlands.nl

Mw. S. Kroon
Afdelingsleider leerjaar 1
s.kroon@zaanlands.nl

Bijlage 1

Start schooljaar leerlingen klas 1

Beste leerlingen,
Op maandag 17 augustus start het schooljaar op het Zaanlands Lyceum. In deze brief vind
je informatie over de eerste week van het schooljaar.
Maandag 17 augustus: boeken halen 9.30 – 10.30 uur
Je komt met je klas samen in een lokaal. De mentor neemt het boekenpakket met je door.
Ook krijg je je kluissleutel en uitleg over je kluis. Neem een grote tas mee om je boeken
veilig op de fiets mee naar huis te kunnen vervoeren. In dit rooster zie je in welk lokaal je
moet zijn:
klas
B1a
B1b
B1c
B1d
A1a
A1b
G1a
G1b

datum
17 augustus
17 augustus
17 augustus
17 augustus
17 augustus
17 augustus
17 augustus
17 augustus

tijd
9.30 – 10.30 uur
9.30 – 10.30 uur
9.30 – 10.30 uur
9.30 – 10.30 uur
9.30 – 10.30 uur
9.30 – 10.30 uur
9.30 – 10.30 uur
9.30 – 10.30 uur

lokaal
Z105
Z106
Z107
Z108
Z109
Z110
Z111
Z112

mentor
Helene Blok
Bas Hageman
Marijke Tuinstra
Ella Werleman
Ben Bot
Marise de Boer
Lilian Meinen
Alice Heuff

Maandag 17 augustus: laptops ophalen 10.45 uur
Als je ouders ervoor hebben gekozen een laptop voor je te bestellen bij Rent Company, krijg
je deze vandaag uitgereikt in de mediatheek. Om 10.30 uur loop je naar de receptie, bij de
hoofdingang van de school. Mevrouw Kroon wacht je daar op en neemt je mee naar de
mediatheek waar je je laptop krijgt. Vraag bij je ouders na of dit voor jou geldt. Is er geen
laptop voor je besteld, dan ga je om 10.30 uur naar huis.
Dinsdag 18 augustus: introductie met de mentor 9.00 – 11.00 uur
De mentor geeft je uitleg over het schooljaar, je rooster, Magister, de Plenda en de
verschillende vakken. Ook is er tijd om verder kennis te maken met je nieuwe klasgenoten.
In dit rooster zie je in welk lokaal je moet zijn:
klas
B1a
B1b
B1c
B1d
A1a
A1b
G1a
G1b

datum
18 augustus
18 augustus
18 augustus
18 augustus
18 augustus
18 augustus
18 augustus
18 augustus

tijd
9.00 – 11.00 uur
9.00 – 11.00 uur
9.00 – 11.00 uur
9.00 – 11.00 uur
9.00 – 11.00 uur
9.00 – 11.00 uur
9.00 – 11.00 uur
9.00 – 11.00 uur

lokaal
Z101
Z306
Z104
Z111
Z303
Z102
Z105
Z103

mentor
Helene Blok
Bas Hageman
Marijke Tuinstra
Ella Werleman
Ben Bot
Marise de Boer
Lilian Meinen
Alice Heuff

Woensdag 19 augustus: start lessen
Je volgt de lessen volgens het rooster dat je in Magister vindt. In Magister zie je ook de
dagelijkse wijzigingen in het rooster. Je krijgt een eigen inlogcode voor Magister en je kunt
op je telefoon de Magister app downloaden, zodat je je rooster op je telefoon kunt zien. De
mentor zal hier uitleg over geven.

Zeskamp woensdag 19 of donderdag 20 augustus
De eerste wijziging in je rooster zie je al in de eerste week. Je gaat met je klas op het
sportveld van de school meedoen aan een spectaculaire zeskamp. De zeskamp start om
13.00 uur, in de ochtend volg je lessen volgens het rooster. De klassen B1a, B1b, B1c en
B1d hebben de zeskamp op woensdag 19 augustus en G1a, G1b, A1a en A1b op
donderdag 20 augustus.
Heb je nog vragen? Stel ze ons gerust. We wensen je veel plezier met de start van het
schooljaar.
Met vriendelijke groet,
Mw. J. Landheer
Leerjaarbegeleider klas 1
j.landheer@zaanlands.nl

Mw. S. Kroon
Afdelingsleider leerjaar 1
s.kroon@zaanlands.nl

Bijlage 2
Week
34

35

36
38
41
42
43
46
47
48
51
52/53
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
13
14
15
17/18
19
21
24
25
26
27

Jaarplanning klas 1

Dag
ma

Datum
17-aug

di
wo
di
di
di
woe
don
vrij
ma
woe
di
woe
ma

18-aug
19-aug
25-aug
25-aug
25-aug
26-aug
27-aug
28-aug
31 aug 2 sept
2 – 4 sept
15 sep
16 sep
5 okt
12-16 okt
19 okt
20 – 28 okt
11 t/m 13 nov
18-nov
19-nov
23-nov
14- 18 dec
21 dec –1 jan
4-jan
12-jan
18-jan
19-jan
27-jan
4 feb
10-feb
15- 19 feb
22- 26 feb
2-maart
3-maart
25 mrt – 7 apr
2-april
5-april
13-april
14 april
26 april-7 mei
13 mei
14 mei
24 mei
14- 18 juni
21-juni
28 juni-1 juli
5 juli-9 juli

ma
di
ma
wo
do
ma
ma
ma
ma
di
ma
di
wo
do
do
ma
ma
di
wo
do
vr
ma
di
wo
ma
do
vr
ma
ma
ma

Activiteit
Boeken halen 9.30 – 10.30 uur
Laptop uitreiken Rent Company 10.45 uur
Introductie met mentor 9.00 – 11.00 uur
Start lessen
Ontwikkeldag; geen lessen
Ouderavond B1c + G1b
Ouderavond G1a + B1d
Ouderavond A1a + A1b
Ouderavond B1a + B1b
Schoolfotograaf
Brugklaskamp B1c, B1d, A1a, G1a, G1b
Brugklaskamp B1a, B1b. A1b
Diataal havo/vwo
Diataal ath/gym
Start huiswerkklassen
Herfstvakantie
NIO klas 1
Toetsperiode 1
Leerlingbesprekingen, inhaaltoetsen, geen lessen
Ontwikkeldag; geen lessen
Ouderspreekavond
Ouderspreekavond
Toetsperiode 2
Kerstvakantie
Ontwikkeldag; geen lessen
Voorlichtingsavond overgang van 1 naar 2
Leerlingbesprekingen, inhaaltoetsen, geen lessen
Leerlingbesprekingen, inhaaltoetsen, geen lessen
Rapporten
Ontwikkeldag; geen lessen
Start lyceumuren wekelijks 7e en 8ste uur
Toetsperiode 3
Voorjaarsvakantie
Ouderspreekavond
Ouderspreekavond
Toetsperiode 4
Ontwikkeldag; geen lessen
Tweede Paasdag
Leerlingbesprekingen, inhaaltoetsen
Leerlingbesprekingen, inhaaltoetsen
Meivakantie
Hemelvaart
Vrij
Tweede Pinksterdag
Toetsperiode 5
Sportdag
Activiteitenweek
Overgangsvergaderingen / rapporten + afscheid mentor

Bijlage 3

Brugklaskamp

Tijdens het driedaagse kamp leren leerlingen elkaar in een kort tijdsbestek beter kennen. De
dagen staan in het teken van groepsactiviteiten. De kampbegeleiding is in handen van de
mentor, een vakdocent en juniormentoren.
Data, tijden en locatie
klas
data
B1a
B1b
B1c
B1d
A1a
A1b
G1a
G1b

2 – 4 sept
2 – 4 sept
31 aug – 2 sept
31 aug – 2 sept
31 aug – 2 sept
2 – 4 sept
31 aug – 2 sept
31 aug – 2 sept

Verblijfplaats
Stichting Paasheuvelgroep
Het Frusselt 30
RE Vierhouten
tel: 0577 411336*
* Uitsluitend in geval van nood!.

Locatie
Vierhouten
Vierhouten
Vierhouten
Vierhouten
Heino
Vierhouten
Vierhouten
Vierhouten

Vertrek vanaf
school
10.30 uur
10.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
10.00 uur
10.30 uur
9.30 uur
9.30 uur

Aankomst op
school
13.30 uur
13.30 uur
13.30 uur
13.30 uur
15.45 uur
13.30 uur
13.30 uur
13.30 uur

Verblijfplaats
Accommodaties op Summercamp Heino
Schaarshoekweg 1
8131RE Wijhe
tel: 0572 393049

Kosten
De kosten van het kamp bedragen € 100 per leerling. Hierbij is alles inbegrepen. Wij raden u
daarom aan niet meer dan € 5 aan zakgeld mee te geven. De kosten worden in rekening
gebracht op de nota met alle schoolkosten. Deze nota ontvangt u medio oktober.
Paklijst
❑ slaapzak, sloop, kussen,1 eenpersoons matrashoeslaken
❑ ringband of schrift, pennen, schaar, lijm en één of meer tijdschriften
❑ sportschoenen + sportkleding
❑ een paar reserveschoenen
❑ toiletgerei zoals zeep, handdoek, tandenborstel, etc.
❑ nachtkleding (het kan ‘s nachts koud zijn!)
❑ warme trui
❑ zwemkleding
❑ regenkleding
❑ een lunchpakket voor de 1e dag
❑ 2 theedoeken
Het is een actief kamp, geef uw zoon/dochter dus stevige kleding mee die tegen een stootje
kan en let erop dat waardevolle spullen thuis blijven.
Dieet/Medicijnen
Bijzonderheden rond dieet en medicijngebruik kunt u vooraf doorgeven aan de mentor.
Vragen
De mentor zal de leerlingen voorbereiden op het kamp. Voor vragen kunnen de leerlingen en
ouders terecht bij de mentor.

Bijlage 4

NIO in klas 1

Het Zaanlands Lyceum spant zich als Begaafdheidsprofielschool in om cognitief begaafde
leerlingen onderwijs te bieden dat bij hen past. Om een goed beeld te krijgen van de
capaciteiten van onze leerlingen, kijken we niet alleen naar de behaalde cijfers voor toetsen.
Wij gebruiken hiervoor ook de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijs). De NIO
geeft inzicht in het mogelijke schoolprestatieniveau van de leerling op de gebieden taal,
rekenen en ruimtelijk inzicht. De score wordt uitgedrukt in een getal, de intelligentiescore.
De NIO wordt afgenomen in klas 1 op 19 oktober door gekwalificeerde medewerkers van
School & Onderwijs Service. De afname duurt twee uur en wordt voor de klassen
ingeroosterd in Magister. De leerlingen hoeven zich thuis niet voor te bereiden op de NIO.
De mentor zal de leerlingen te zijner tijd informeren en voorbereiden.
De uitkomsten van de testen zijn in november bekend. Met de uitkomsten hopen wij tijdig
zicht te krijgen op mogelijke onderpresteerders, zodat we de juiste individuele begeleiding
kunnen bieden op het gebied van studievaardigheden, motivatie of faalangst. Daarnaast
geven de uitkomsten informatie voor ons onderwijsaanbod: sommige leerlingen zullen vanaf
klas 1 al baat hebben bij verrijking, versnelling of verdieping van de reguliere stof.
Uiteraard betrekken we ouders bij de bespreking van de uitkomsten. U wordt hier te zijner tijd
over geïnformeerd. De uitkomsten staan los van de overgangsnormen en worden
vertrouwelijk behandeld.
De school is wettelijk verplicht toestemming van ouders te vragen voor afname van de NIO.
Dit gebeurt via Magister. U ontvangt een inlogcode voor uw ouderaccount in Magister. Via de
Magister app kunt u de toestemming voor afname van de NIO aangeven in het menu
‘Gegevens van uw zoon/dochter – Toestemming gebruik gegevens’.

Bijlage 5

Lezen en Diatoetsen

Graag informeren wij u over de aandacht voor leesvaardigheid en ons leerlingvolgsysteem
via de diagnostische toetsen Diatekst en Diawoord.
In het voortgezet onderwijs worden hoge eisen gesteld aan de leesvaardigheid van
leerlingen. Tekstbegrip is een complexe vaardigheid die belangrijk is bij alle vakken en sterk
samenhangt met schoolsucces. Aandacht voor de ontwikkeling van de leesvaardigheid van
leerlingen is daarom een speerpunt op het Zaanlands Lyceum.
Leesmotivatie
Aandacht voor technisch en zakelijk lezen is belangrijk, maar lezen begint bij leesmotivatie.
Door veel te lezen zullen ook het technisch leesniveau en tekstbegrip verbeteren. Daardoor
wordt studerend lezen en het leren van schoolboekteksten weer makkelijker. Daarnaast
draagt lezen bij aan de algemene ontwikkeling van leerlingen. Wij vragen u dan ook om de
leesbevordering thuis te ondersteunen.
Boek in de tas
Het project ‘Boek in de tas’ houdt in dat alle leerlingen elke dag een leesboek naar keuze
mee naar school nemen. Tijdens invaluren of na afloop van toetsen kan er in stilte gelezen
worden. Dat geeft rust in de klas en leesplezier voor de leerlingen. In onze mediatheek
kunnen de leerlingen gratis boeken lenen.
Diatekst en Diawoord
In september maken alle leerlingen in klas 1 de diagnostische toetsen Diatekst (tekstbegrip)
en Diawoord (woordenschat). Deze toetsen stellen het niveau vast, afgezet tegen het
landelijk niveau per leerjaar en onderwijstype. De teksten sluiten aan bij het niveau van de
schoolboekteksten waar de leerlingen in hun schoolcarrière mee te maken krijgen.
De toetsen zijn niet bedoeld als beoordeling, maar als meting. Alle leerlingen krijgen inzicht
in hun resultaten en ontwikkelpunten tijdens de lessen Nederlands. Voor zwakkere lezers
bieden wij handreikingen om zelf te werken aan een betere leesvaardigheid. Excellente
leerlingen krijgen nieuwe uitdagingen aangeboden.
Aan het einde van klas 1 en in klas 2 en 3 worden nieuwe Diatoetsen afgenomen. Zo krijgen
we een goed beeld van de vorderingen van de leerling. Leerlingen die in klas 2 te weinig
vordering laten zien, kunnen begeleiding krijgen van een leescoach.

