
 

 

Betreft:  goede start schooljaar 2018 - 2019 

 

Zwolle, woensdag 11 juli 2018 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s),  

Vanmiddag was de eerste kennismakingsmiddag op het Meander College. Tijdens deze 

middag heeft uw kind de school, de medeleerlingen, de mentor en de afdelingsleider 

leren kennen.  

We vinden het belangrijk dat uw kind een goede start maakt op onze school. Vandaar dat 

wij u bijtijds willen informeren over de eerste schoolweek van het komende schooljaar. 

Deze week start op dinsdag met drie introductiedagen (4, 5 en 6 september). De 

leerlingen worden elke dag om 8:30 uur op school verwacht (de eerste dag in de aula) en 

het programma duurt deze dagen tot 14:00 uur. Op vrijdag 8 september starten de 

reguliere lessen volgens het normale rooster.  

Tijdens de introductiedagen maakt uw kind uitgebreid kennis met zijn/haar klasgenoten, 

de mentor en de school aan de hand van een afwisselend, actief programma dat onder 

andere bestaat uit: een speurtocht door het gebouw, diverse workshops en een 

spetterende theatervoorstelling.  

 

Benodigdheden per dag 

 

Dinsdag 

lunchpakket, etui (met daarin pen, potloden, kleurpotloden, schaar en lijm) en 

device/iPad! 

 

Woensdag 

(zie dinsdag) + sportkleding 

 

Donderdag 

(zie dinsdag) 

Vrijdag 

lunchpakket, boeken van de vakken die op het rooster staan, een papieren agenda, 

device/iPad, etui 

Verder vindt u op de achterzijde van deze brief een aantal antwoorden op veel gestelde 

vragen en informatie over huiswerkinstituut Lyceo dat gevestigd is in onze school.  

Alvast een fijne zomervakantie gewenst en tot volgend schooljaar! 

 

Met vriendelijke groet, 

mevr. W.M.R. Baars-Soppe   teamleider mavo 

dhr. E. van Amelsfort   teamleider havo 

dhr. R.G.J. Doornekamp   teamleider atheneum 

dhr. L.J. Lokate    organisator introductiedagen brugklas 



1. Waar staan de klassenafkortingen voor   

Bijvoorbeeld: klas MMH13 (Meander, mavo/havo, leerjaar 1, klas 3) 

 

De eerste M staat voor Meander College. De tweede en eventuele derde letter staan voor 

de richting: M = mavo, MH = mavo/havo, H = havo, HA = havo/atheneum en A = 

atheneum. Het eerste cijfer geeft aan welk leerjaar (1e klas, 2e klas etc.) en het laatste 

cijfer staat voor de klassenbepaling. Zijn er bijvoorbeeld 3 MMH1 klassen in het eerste 

leerjaar, dan heten deze MMH11, MMH12 en MMH13   

2. Wanneer ontvangt uw kind het rooster? 

Op de laatste vrijdag van de zomervakantie komt het rooster online op de website van 

het Meander te staan (onder het kopje “ouders en leerlingen”). Daarnaast krijgt uw kind 

het lesrooster op papier tijdens de eerste introductiedag en zal de mentor het rooster 

doornemen met de klas.  

 

3. Welke leermiddelen moet u voor uw kind aanschaffen? 

De lijst met schoolbenodigdheden is per mail verstuurd. Ook zit de lijst in de enveloppe 

die tijdens de kennismakingsmiddag aan uw kind is meegegeven. Mocht u de lijst kwijt 

zijn, dan is deze ook altijd in te zien op onze website onder het kopje ouders en 

leerlingen, leermiddelen. 

 
4. Wanneer krijgt uw kind zijn/haar boeken?  

 

Ook de informatie over het bestellen van de boeken is per mail verstuurd en zit in de 

meegegeven enveloppe. Deze brief is via onze website in te zien onder het kopje ouders 

en leerlingen, Iddink.   

 

Na bestelling worden de boeken aan het einde van de zomervakantie via de post thuis 

aangeboden. De levering kan worden gevolgd via  www.iddink.nl optie "klantenservice". 

5. Wat te doen bij ziekte of afwezigheid van uw kind? 

's Morgens belt u zo vroeg mogelijk met de administratie om uw kind afwezig te melden 

(zie de website: ouders en leerlingen, ziek melden en vrij vragen). 

Bij terugkomst op school geeft u uw kind een ondertekend briefje mee met daarop 

vermeld de dagen (uren) dat uw kind afwezig is geweest en de reden (inleveren bij de 

conciërge). 

Lyceo 

Meer informatie over Lyceo vindt u op www.lyceo.nl/vestigingen/zwolle/meander-

college/. Ook kunt u contact opnemen met vestigingscoördinator Larissa Vanmechelen  

larissa.vanmechelen@lyceo.nl . 

http://www.lyceo.nl/vestigingen/zwolle/meander-college/
http://www.lyceo.nl/vestigingen/zwolle/meander-college/

