Zwolle, juli 2021

Aan:

-

de leerlingen van schooljaar 2021-2022
ouders/verzorgers ter informatie

Betreft: eerste lesweek nieuwe schooljaar

Beste leerling,

Op dinsdag 24 augustus (klas 2 t/m 6) en woensdag 25 augustus (klas 1) gaat het schooljaar 2021-2022
van start. We gaan er vanuit dat we onze lessen en activiteiten na de vakantie weer op een
vertrouwde manier kunnen organiseren. Wij hebben er heel veel zin in om elkaar na de vakantie te
ontmoeten!
Dit is het programma voor de eerste schoolweek.
Klas 1
Het nieuwe schooljaar start op woensdag 25 augustus om 8:30 uur. We ontmoeten elkaar in de aula.
Daarna begint het introductieprogramma. Dit programma duurt drie dagen, van woensdag t/m
vrijdag, (08:30 – 14:00 uur) en vindt plaats in en rond de school. Je gaat uitgebreid kennismaken met
je klas, je mentor, het schoolgebouw en de verschillende vakken. Maandag 25 augustus is de eerste
gewone lesdag volgens het rooster.
Klas 2, 3 en atheneum 4
Het nieuwe schooljaar start op dinsdag 24 augustus. Je wordt van 09:05 uur tot 09:55 uur (2e lesuur)
in een lokaal met je klas en je mentor verwacht. Welk lokaal, dat staat op een overzicht dat hangt in de
vitrinekast voor de deuren naar lesplein Oost 2. Onder leiding van de mentor praat je even bij en maak
je kennis met eventuele nieuwe klasgenoten. Verder krijg je van je mentor informatie om het jaar
goed te kunnen beginnen.
Klas 2 en A4 - woensdag 25 augustus introductieactiviteit
Klas 3
- donderdag 26 augustus introductieactiviteit
Deze activiteiten zijn per leerjaar verschillend. Je krijgt hierover een aparte informatiebrief aan het
einde van de vakantie. Op donderdag 26 augustus starten de lessen volgens rooster.
Klas mavo 4 en havo 4
Het nieuwe schooljaar start op dinsdag 24 augustus. Je wordt van 09:05 uur tot 09:55 uur (2e lesuur)
in een lokaal met je klas en je mentor verwacht. Welk lokaal, dat staat op een overzicht dat hangt in de
vitrinekast voor de deuren naar lesplein Oost 2. Op woensdag 25 augustus beginnen de lessen
volgens rooster.

Mavo 4: op donderdag 26 augustus start je met lessen volgens rooster t/m het 5e uur. Van 13.00 tot
15.30 uur is de eerste werkmiddag voor het profielwerkstuk. Je ontvangt informatie en een
uitnodiging van mevrouw Dekker en meneer Lokate.
Klas 5 en 6
Het nieuwe schooljaar start op dinsdag 24 augustus. Je wordt van 09:05 uur tot 09:55 uur (2e lesuur)
in de aula verwacht voor een gezamenlijke opening door de teamleiders meneer G. Kuper en meneer
R. Doornekamp. Het programma voor atheneum 5 is dan afgelopen. Zij kunnen naar huis.
Voor alle leerlingen van klas 5 en 6 beginnen op woensdag 25 augustus de lessen volgens rooster.
Lestijden
Het lesrooster staat op de site, onder [ONZE SCHOOL / Lestijden].
Aan te schaffen leermiddelen
Je hebt via de mail de lijst met aan te schaffen leermiddelen (zoals sportkleding, rekenmachine enz.)
ontvangen. Deze lijst kun je ook terugvinden op onze website onder het kopje [ouders en leerlingen /
B / Brieven en mededelingen].
Bestellen schoolboeken
Je bestelt zelf de schoolboeken via de firma Iddink. Als je al op het Meander College zit, krijg je
hierover rechtstreeks van Iddink een brief. Als je nieuw bent, heb je deze brief ontvangen tijdens de
kennismaking voor brugklassers op 30 juni of (voor alle andere klassen) via de mail. Als je je boeken op
tijd bestelt, bezorgt Iddink ze vóór het begin van het nieuwe schooljaar op je huisadres.
Je vindt de informatiebrief van Iddink ook op onze website, onder het kopje: [ouders en leerlingen / I /
Iddink].
Leerlingpasjes
Elke nieuwe leerling krijgt in het begin van het schooljaar een persoonlijk pasje. Dit pasje wordt o.a.
gebruikt voor het gebruik van een kluisje en om mee te kopiëren. De leerlingen die al op het Meander
zitten, houden hun pasje en krijgen volgend schooljaar een nieuw kluisje toegewezen.
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] en onder het kopje 'ouders en leerlingen' bij de J van
Jaaroverzicht.
Het lesrooster en de klassenindeling
Op vrijdagmiddag 20 augustus vanaf 17:00 uur is je lesrooster in Magister voor 2021-2022 zichtbaar.
Dan kun je ook zien in welke klas je volgend jaar bent geplaatst.
Teruglezen
Deze brief en andere nuttige weetjes kun je ook op de website van het Meander College vinden.
Alle verzonden brieven worden geplaatst onder het kopje [ouders en leerlingen / B / Brieven en
mededelingen].

Bereikbaarheid zomervakantie
Tijdens de zomervakantie is de school gesloten. In geval van zeer dringende zaken/calamiteiten die
niet tot na de vakantie kunnen wachten, is de schoolleiding bereikbaar volgens onderstaand schema.
Let op! Deze bereikbaarheid is uitdrukkelijk NIET bedoeld voor administratieve zaken, zoals het
bestellen van boeken, roosters en de samenstelling van klassen. Voor deze en alle overige zaken is de
administratie van de school weer bereikbaar vanaf donderdag 19 augustus 2021.

Periode
Tot en met woensdag 14 juli administratie bereikbaar
Donderdag 15 juli t/m vrijdag 23 juli
Zaterdag 24 juli t/m zondag 1 augustus
Maandag 2 augustus t/m dinsdag 10 augustus
Woensdag 11 augustus t/m woensdag 18 augustus
Vanaf donderdag 18 aug. is de administratie weer
aanwezig

Bereikbaar
Administratie
Dhr. Doornekamp
Dhr. Kuper
Dhr. Hamberg
Mevr. Baars
Administratie

Nummer
088 850 7770
06-13 85 15 83
06-23 62 38 86
06-48 78 21 93
06-52 60 00 39
088 850 7770

Voor nu een hele fijne vakantie gewenst!

Met vriendelijke groet,
mede namens alle personeelsleden van het Meander College,
meneer Hamberg (mavo), meneer Kuper (havo), meneer Doornekamp (atheneum), teamleiders

