
 

 

 

 

Betreft: 
Goede start schooljaar 2021 - 2022 
 

 

Zwolle, woensdag 30 juni 2021 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

 

 

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

middag heeft uw zoon of dochter de school, de klas, de mentor en de teamleider al een 

beetje leren kennen.  

 

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

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

Deze week start op woensdag met drie introductiedagen (25, 26 en 27 augustus). Elke 

introductiedag begint om 8:30 uur en eindigt om 14:00 uur. 

 

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

schoolomgeving in een afwisselend, actief programma, dat onder andere bestaat uit een 

speurtocht door het gebouw, diverse workshops en een spetterende theatervoorstelling.  

 

Lokaalindeling: 

Klas Lokaal 

MM11 Oost 35 

MM12 Oost 36 

MMH11 Oost 33 

MMH12 Oost 23 

MHA11 Oost 25 

MHA12 Oost 26 

MHA13 Oost 27 

MA11 Oost 31 

MA12 Oost 37 
 

Benodigdheden voor de introductiedagen: 

Lunchpakket, etui (met daarin pen, potloden, kleurpotloden, schaar en lijmstift), een 

device/iPad en binnen-sportkleding (en sportschoenen). 

 

Op maandag 30 augustus starten de reguliere lessen volgens het normale rooster. 

 

Alvast een fijne zomervakantie gewenst en tot volgend schooljaar! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Harrold Hamberg               teamleider mavo 

Gerard Kuper                  teamleider havo 

Ronald Doornekamp             teamleider atheneum 

Jeroen de Wit en Marjet Brink       organisatoren introductiedagen brugklas 

 



1. Waar staan de klassenafkortingen voor?   

Bijvoorbeeld: klas MMH12 (Meander, mavo/havo, leerjaar 1, klas 2) 

 

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

het niveau: M = mavo, MH = mavo/havo, H = havo, HA = havo/atheneum en A = 

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

cijfer is het nummer van de klas. Zijn er bijvoorbeeld 3 MHA1 klassen in het eerste 

leerjaar, dan heten deze MHA11, MHA12 en MHA13   

_______________________________________________________________________ 

2. Wanneer ontvangt uw kind het rooster? 

 

Op de laatste vrijdag van de zomervakantie komt het rooster in Magister te staan. 

Daarnaast krijgt uw kind het lesrooster op papier tijdens de introductiedagen en zal de 

mentor het rooster doornemen met de klas.  

_______________________________________________________________________ 

3. Welke leermiddelen moet u voor uw kind aanschaffen? 

 

De lijst met schoolbenodigdheden heeft uw kind vanmiddag ontvangen. 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?  

 

Een brief over het bestellen van de boeken zit ook in de meegegeven envelop. Ook deze 

brief is via onze website in te zien onder het kopje >> ouders en leerlingen >> Iddink. In 

de brief wordt volledig beschreven hoe u de boeken kunt bestellen. Als u vóór 12 juli 

2021 bestelt, heeft uw kind de boeken vóór de start van het schooljaar. 

_______________________________________________________________________ 

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

 

Op absentie@meandercollege.nl verzoeken wij u ziekmeldingen, betermeldingen maar 

ook andere meldingen omtrent verzuim en/of verlof door te geven.    

Op de site staat meer informatie rond absent melden (onder het kopje >> ouders en 

leerlingen >> absentie). 

 

_______________________________________________________________________ 

6.  Wie voor wat? 

 

De mentor is de eerste contactpersoon. Hij/zij is de centrale persoon als men spreekt 

over de pedagogische driehoek kind/ouder/school. De mentor spreekt regelmatig met uw 

kind over hoe het gaat met het leren en de resultaten. Maar de mentor informeert ook of 

uw kind zich veilig en gewaardeerd voelt op school. De mentor is in de buurt wanneer het 

even niet vanzelf gaat, bijvoorbeeld bij langdurige ziekte of familieomstandigheden.  

 

Voor dagelijkse zaken, zoals verlof kan uw zoon of dochter terecht bij leerlingcoördinator 

Jaap Huurman (voor havo en atheneum jhuurman@meandercollege.nl) of Gert Jan 

Barneveld (voor mavo en mavo/havo gbarneveld@meandercollege.nl). Hun kamer is op 

lesplein West 2.  

 

De teamleider is het hoofd van de afdeling. Hij is er voor algemene vragen, problemen en 

klachten. De teamleider werkt nauw samen met de mentoren, de leerlingcoördinatoren 

en de decanen.  
 


