Informatie start schooljaar klassen 2 t/m 6 voor leerlingen die lessen gaan
volgen op de unit havo/vwo.

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling,
Over een paar weken is het zover, dan gaat het nieuwe schooljaar van start. We willen de stap
naar het nieuwe schooljaar zo soepel mogelijk laten verlopen, vandaar deze brief. Op dit
moment wordt meer en meer duidelijk over het weer ‘gewoon’ naar school gaan in augustus.
Het is echter goed mogelijk dat we in de laatste vakantieweek nog nieuwe informatie via
Magister naar iedereen moeten sturen. We vragen iedereen dan ook in die week de
Magistermail goed in de gaten te houden. Controleert u aub in Magister of uw juiste
emailadres bij ons bekend is. Uw contactgegevens wijzigen kan door een bericht met de juiste
gegevens te sturen naar leerlingzaken@dongemondcollege.nl.
De eerste schooldag is dinsdag 25 augustus. Op maandag 24 augustus zijn er voor de
leerlingen dus nog geen activiteiten.
Op dinsdag 25 augustus starten verschillende introductieprogramma’s. Informatie over
deze activiteiten en bijbehorende tijden wordt in de laatste vakantieweek naar de bij ons
bekende emailadressen van de leerlingen en ouders gestuurd. Alle leerlingen moeten zich
voor de hele dag beschikbaar houden, voor klas vwo 4 kunnen we nu al wel mededelen dat de
introductiedag pas rond 18.00 uur is afgelopen. Leerlingen voor havo 5 verzoeken we op de
fiets naar school te komen.
In welke klas een leerling zit, wordt in de laatste vakantieweek in Magister zichtbaar. Elk jaar
komen er na het bekend worden van de roosters en klassenindelingen meerdere verzoeken tot
overplaatsing bij ons binnen. In zowel de onderbouw als bovenbouw zijn om
roostertechnische redenen klassenwisselingen alleen in uitzonderlijke gevallen mogelijk.
Verzoeken om bij bekende medeleerlingen in de klas te komen, kunnen dus niet gehonoreerd
worden.
Het lesrooster is net als de voorgaande jaren te vinden in Magister, ook het
introductieprogramma is per klas te bekijken op www.dongemondcollege.nl. Voor de meest
actuele aanpassingen van het introductieprogramma moeten de leerlingen in hun Magistermail
kijken.
Namens de teamleiders, docenten en mentoren wens ik u allen een prettige vakantie!
Met hartelijke groet,

mr. dr. J.A.F. Wallert
Directeur unit havo/vwo

Voor verdere informatie:
Mevrouw A. Meeuwis, ameeuwis@dongemondcollege.nl voor havo en vwo klas 1 en 2
De heer P. Seegers, pseegers@dongemondcollege.nl voor havo 3, 4 en 5
Mevrouw M. Wagemakers, mwagemakers@dongemondcollege.nl voor vwo 3, 4, 5 en 6

Een aantal aanvullende algemene opmerkingen.
1)
boeken kunnen op de vertrouwde manier via Van Dijk worden besteld en kluisjes
kunnen aan het begin van het schooljaar bij de hoofdconciërge mw. R. Wintermans
aangevraagd worden.
2)
In de onderbouw van het havo en vwo (klas 1, 2 en 3) adviseert de school voor gebruik
tijdens de lessen en toetsen van het vak wiskunde de aanschaf van de rekenmachine van het
merk en type Casio fx 82 ex classwiz. In de bovenbouw van het havo en vwo (klas 4, 5 en 6)
is bij alle soorten wiskunde tijdens de lessen en toetsen het gebruik van een Grafische
rekenmachine met een examenstand wettelijk verplicht, als school adviseren wij de aanschaf
van de Casio fx-CG50.

