
 

 

            Made, 1 september 2022 

 

Betreft: introductiedagen 

 

Geachte ouders/verzorgers van onze nieuwe brugklasleerlingen, 

 

Na een hopelijk zeer geslaagde vakantie breekt de tijd aan dat we aan het nieuwe schooljaar gaan 

denken. Ik hoop dat de echte spanning er door de kennismakingsmiddag van af is. Voor onze nieuwe 

brugklassers begint het schooljaar met een introductieperiode. Deze heeft tot doel de leerlingen 

verder kennis te laten maken met hun nieuwe klasgenoten, de mentor en het gebouw waarin ze een 

aantal jaren de lessen zullen gaan volgen. 

 

De introductiedagen vinden dit jaar plaats van dinsdag 6-9 t/m vrijdag 9-9. 

 
Maandag 5 september 

Op maandag 5 september start het personeel van het Dongemond college op met een studiedag. De 

leerlingen zijn op deze dag nog vrij. 

 

Dinsdag 6 september 

Op dinsdag worden de leerlingen om 8:30 uur op school verwacht. Na een centrale opening gaan de 

leerlingen met de mentor naar een lokaal voor introductie-activiteiten.  

Ze maken op de eerste plaats natuurlijk kennis met elkaar. Ook krijgt een aantal klassen al uitleg over 
Magister (het programma waar ze hun lesrooster en huiswerk op kunnen lezen, waar hun cijfers in 
komen te staan, enz.). Verder verkennen ze het schoolgebouw en de directe omgeving van de school.  
De leerlingen zorgen zelf voor een lunch. Ze hebben schrijfmateriaal nodig. 
Het programma zal rond 14:00 uur zijn afgelopen. 
 

Woensdag 7 september 

Op woensdag duurt het introductieprogramma van 8.30u tot 15.00u. ’s Morgens wordt het 

introductieprogramma van de eerste dag vervolgd. Enkele klassen krijgen dan nog uitleg over 

Magister. Ook worden op deze dag de Chromebooks uitgereikt. 

Vanaf 12:00u gaan alle brugklassen onder begeleiding naar Pact Prinse (dus gymkleding 
meebrengen). Tot 15:00 uur staat er een sport- en spelprogramma gepland.  
Op deze dag hebben de leerlingen een eigen lunchpakket en drinken bij zich. Ook hebben ze 
schrijfmateriaal nodig. 
 

Donderdag 8 september 

Op donderdag worden de leerlingen weer om 8.30 uur op school verwacht. Zij hebben op deze dag 
weer tijd met hun mentor. In de loop van de dag krijgen zij tijdens een lesuur informatie over de 
Chromebooks (die op een van de voorgaande dagen zijn geleverd) en worden deze op de juiste 
manier ingesteld. Daarnaast is er nog een activiteit om elkaar beter te leren kennen. Om ongeveer 
13:15 uur is het programma afgelopen en gaan de leerlingen naar huis. 
 

Vrijdag 9 september 

Op vrijdag 9 september is er een Dongemondbrede feestdag i.v.m. het 50 jarig bestaan van de naam 

Dongemond college. Nadere informatie hierover volgt nog 

 

Maandag 12 september starten de lessen volgens rooster. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

J. van Nieuwburg 

Teamleider brugklas 

Dongemond college Made 


