
 

Zwolle, augustus 2022 
 
Aan: - de leerlingen van klas 2 
   - ouders/verzorgers ter informatie 
 
 
Betreft: Informatie introductie klas 2 schooljaar 2022-2023 
 
 
Beste leerlingen, 
 
Dinsdag 30 augustus gaan jullie met elkaar en de mentor kennismaken op school. Jullie 
worden verwacht volgens onderstaand schema op school op 09:05 uur. 
 

klas mentor lokaal 

MM21 mevrouw S. Jongeneel O31 

MM22 mevrouw E. Mulder 
mevrouw A. Zwiers 

O32 

MMH21 mevrouw N. van de Velde O33 

MMH22 mevrouw M. van de Kamp O34 

MH21 mevrouw D. ten Damme O35 

MH22 meneer J. de Wit O36 

MH23 meneer J. van Dijk O37 

MA21 mevrouw T. Koelink 
mevrouw E. Gündogdu 

O22 

MA22 mevrouw P. van der Plas 
mevrouw M. Brink 

O23 

MA23 mevrouw B. Kuiper O25 

 
Woensdag 31 augustus vervolgen jullie de kennismaking door middel van een 
introductieprogramma. Hier zijn diverse sportieve (water)activiteiten. Vanwege de 
wateractiviteiten (die bij goed weer worden aangeboden) ontvangen we graag bericht 
wanneer je geen zwemdiploma hebt. De ochtend begint om 09:00 uur en de introductie 
duurt tot ongeveer 13:00 uur. Je wordt om 08.45 uur bij Buitensport Zwolle op de 
Agnietenplas (Haersterveerweg 29a) verwacht en je kunt om 13:15 uur zelfstandig naar huis 
fietsen. 
 
Wat heb je nodig? 

• Genoeg te eten en te drinken (ook evt. voor de lunch voor je naar huis fietst) 

• Sportkleding én zwemkleding (die vies mag worden) 

• Sportschoenen 

• Droge kleding en een handdoek voor na de activiteit 
Let op: Bij de Agnietenplas zijn geen kleedruimtes. 
 
  

Het lesrooster en de klassenindeling 

Uiterlijk vrijdagmiddag 26 augustus 17:00 

uur is het rooster zichtbaar in Magister. 

Dan kunnen alle leerlingen ook zien in 

welke klas ze volgend jaar zijn geplaatst. 

 



 
 

 

Wij hopen je zo voldoende te hebben geïnformeerd en wij verheugen ons op een gezellige 
introductiedag. Mochten er dringende redenen zijn waarom je niet mee kunt doen aan deze 
dag, dan vragen wij je ouder(s) om contact op te nemen met de teamleider. 
 
 
 
Met vriendelijke groet ook namens alle mentoren, 
 
meneer H. Hamberg, teamleider mavo  
meneer G. Kuper, teamleider havo  
meneer R. Doornekamp, teamleider atheneum 
 


