
Opstartweek havo vwo 

 

De eerste schooldag is dinsdag 7 september. Op maandag 6 september zijn er voor de leerlingen dus 

nog geen activiteiten. 

Op dinsdag 7 september starten verschillende introductieprogramma’s. Informatie over deze 

activiteiten en bijbehorende tijden worden in de laatste vakantieweek naar de bij ons bekende 

emailadressen van de leerlingen en ouders gestuurd. Houd ook het lesrooster (de agenda) in 

Magister in de gaten voor verdere aanwijzingen en lokalen/ruimtes. Alle leerlingen moeten zich voor 

de introductieactiviteiten in de eerste schoolweek de gehele dag beschikbaar houden. 

schema voor 7 september:  tijdstip: 
havo 2 en atheneum 2    9 u op school 
havo 3 en atheneum 3   8.30 u op school 
havo 4 en atheneum 4   8.30 u start in Wagenberg 
atheneum 5    8.30 u op school 
havo 5 en atheneum 6    9.30 u op school 
 
 
 

Het lesrooster is net als de voorgaande jaren te vinden in Magister, ook het introductieprogramma is 

per klas te bekijken op www.dongemondcollege.nl.  

teamleiders: 

mevr. A. Meeuwis  ameeuwis@dongemondcollege.nl  voor havo en vwo klas 1 en 2 

dhr. P. Seegers    pseegers@dongemondcollege.nl  voor havo 3, 4 en 5 

mevr. M. Wagemakers   mwagemakers@dongemondcollege.nl  voor vwo 3, 4, 5 en 6 

Wij willen de stap naar het nieuwe schooljaar zo soepel mogelijk  laten verlopen . Wij vragen u de 

mail regelmatig te checken. Controleer in Magister of uw juiste emailadres bij ons bekend is.  Uw 

contactgegevens wijzigen kan door een bericht te sturen met de juiste gegevens naar : 

leerlingzaken@dongemondcollege.nl 

Een aantal aanvullende algemene opmerkingen. 

1) boeken kunnen op de vertrouwde manier via Van Dijk worden besteld. 

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. 
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