
 
 
Beste leerlingen,  
Geachte ouders/verzorgers, 
 
Op het moment dat je deze brief leest, geniet je hopelijk van een fijne vakantie. Toch willen wij 
je graag alvast wat meer informatie geven over de start van het nieuwe schooljaar op onze 
locatie.  
 
Jullie worden op school verwacht op dinsdag 20 augustus a.s. volgens onderstaand 
schema. Het is belangrijk dat je op tijd aanwezig bent in het lokaal.  
Wil je weten in welke klas je zit? Log in en klik in SOM op je naam. Je ziet dan je stamgroep. 
Nog geen inloggegevens van SOM? Je hebt van ons een mailtje gekregen waarin je klas 
bekend is gemaakt. 
 
Dinsdag 20 augustus 

- kennismaking met je mentor en voorstellingsrondje 
- uitreiken van boeken (zorg zelf voor een stevige tas!) 
- toelichting van het lesrooster. 

 

Opleiding Klas Boeken Lokaal Intro Lokaal 

Horeca, Bakkerij 
en Recreatie 3 HBR 

 
08.30 uur 102 08.50 uur tot +/- 10.20 uur 5 

Zorg en Welzijn 3 ZW1 08.50 uur 102 09.10 uur tot +/- 10.40 uur 33 

 3 ZW2 09.10 uur 102 09.30 uur tot +/- 11.00 uur 35 

Economie en 
Ondernemen 

(E&O) 3 E&O1 

 
 

09.30 uur 102 09.50 uur tot +/- 11.20 uur 17 

 3 E&O2 09.50 uur 102 10.10 uur tot +/- 11.40 uur 17 

 3 E&O3 10.10 uur 102 10.30 uur tot +/- 12.00 uur 16 

Theoretische 
leerweg 3 TL 

 
10.30 uur 102 10.50 uur tot +/- 12.20 uur 136 

 

Woensdag 21 augustus is er een kennismakingsactiviteit. Je gaat naar de Ardennen! 
Voor verdere informatie: zie de aparte brief aangaande deze activiteit. 
 
Donderdag 22 augustus is de eerste lesdag volgens rooster tot 12.30 uur (zie website). 
 
Vrijdag 23 augustus is er wederom les volgens rooster tot uiterlijk 12:30 uur (zie website). 
 

 Je mag je ouders/verzorgers al vertellen dat wij op dinsdag 27 augustus om 
19.00 uur een kennismakingsavond organiseren. Vraag je ouders deze avond 
alvast te reserveren in hun agenda. 
Wij hebben er erg veel zin in; wij hopen dat jij dat ook hebt. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
R.J.M. Heynen 
Teamleider Bovenbouw 

 

 

 


