
 

 

 
 
 
 
 

Zwolle, 23 juli 2018 
 
 
Aan:    de leerlingen en hun ouders/verzorgers van schooljaar 2018-2019 
 
Betreft:  eerste lesweek nieuwe schooljaar 
 
 
 
Beste leerling, geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
 
Op dinsdag 4 september gaat het schooljaar 2018-2019 van start. Deze brief en andere relevante 
mededelingen kunt u ook op de website van de school vinden. Alle verzonden brieven worden 
geplaatst onder het kopje [ouders en leerlingen / B Brieven en mededelingen]. 
In de vakantieperiode is de school gesloten en alleen in noodsituaties te bereiken [CONTACT].  
Hieronder vindt u het programma voor de eerste schoolweek: 
 
Leerlingen leerjaar 1 
Het nieuwe schooljaar start op dinsdag 4 september om 8:30 uur met een welkom in de aula van het 
Meander College, gevolgd door een introductieprogramma. Dit programma duurt drie dagen (van 
08:30 – 14:00 uur) en vindt plaats in en om de school. Hierbij staat kennismaking met de klas, de 
mentor, het schoolgebouw en de verschillende vakken centraal. Op vrijdag 7 september is de eerste 
(gewone) lesdag volgens het lesrooster. 
 
Leerlingen leerjaar 2, 3 en A4 
Het nieuwe schooljaar start op dinsdag 4 september om 11:00 uur in een lokaal met een kennismaking 
met de klas en de mentor. Naast iedereen welkom heten, zal de mentor de leerlingen informeren over 
diverse schoolzaken.  
Daarna is er een introductieactiviteit georganiseerd. Hierover ontvangen de leerlingen en de 
ouders/verzorgers een specifieke informatiebrief.   
Op woensdag 5 september starten de lessen volgens rooster. 
 
Leerlingen leerjaar H4 en M4 
Het nieuwe schooljaar start op dinsdag 4 september met een kennismaking met de mentor, van 09:45 
tot 10:30 uur. Informatie over de lokaalindeling hangt in de vitrinekast bij Oost 2. 
Om 11:05 uur starten de lessen volgens rooster, dus boeken e.d. voor het 4e t/m het laatste uur 
dienen meegenomen te worden.  
 
Leerlingen leerjaar 5 en 6 
Het nieuwe schooljaar start op dinsdag 4 september om 09:45 uur in de aula van onze school met een 
opening door dhr. Van Amelsfort en dhr. Doornekamp (teamleiders havo en vwo). 
Om 11:05 uur starten de lessen volgens rooster, dus boeken e.d. voor het 4e t/m het laatste uur 
dienen meegenomen te worden.  
 



 
 
 
 
 
Aan te schaffen leermiddelen 
Alle leerlingen hebben intussen een lijst ontvangen per mail met aan te schaffen leermiddelen. Deze 
lijst is ook terug te vinden op onze website onder het kopje: [ouders en leerlingen / B Brieven en 
mededelingen]. 
 
Bestellen schoolboeken 
Elke leerling/ouder/verzorger bestelt zelf de schoolboeken via de firma Iddink. Huidige leerlingen 
krijgen hierover rechtstreeks van Iddink een brief. Nieuwe leerlingen ontvangen deze brief per mail 
van de administratie. Indien de boeken op tijd besteld zijn, zal Iddink deze, voor aanvang van het 
nieuwe schooljaar, op het huisadres aanbieden.  
Ons dringende advies is om voor de vakantie de boeken te bestellen. U vindt de informatiebrief van 
Iddink ook op onze website, onder het kopje: [ouders en leerlingen / I Iddink] 
 
Leerlingpasjes 
Elke leerling krijgt in de startweek een persoonlijk pasje. Dit pasje wordt o.a. gebruikt voor het gebruik 
van een kluisje en om in de toekomst mee te kopiëren. 
 
Overzicht vakantiedagen en lesvrije dagen 
Op de site staat het overzicht van de vakanties en de lesvrije dagen, onder het kopje 
[ONZE SCHOOL /VAKANTIES EN VRIJE DAGEN] 
 
Het lesrooster 
We streven ernaar om het nieuwe lesrooster op vrijdagmiddag 31 augustus vanaf 17:00 uur op de 
schoolsite te hebben staan. 
 
 
Voor nu een hele fijne vakantie gewenst! 
 
 
Met vriendelijke groet,  
namens alle personeelsleden van het Meander College, 
 
 
dhr. J.C. Odinot MBA, rector 
 
 
 
 
 


