
 
 

Heerlen, augustus 2020 
 
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 25 en woensdag 26 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? Door in SOM op je naam te klikken, zie je de stamgroep. 
Nieuwe leerlingen hebben een mailtje gekregen waarin je klas vermeld staat. 
 
Dinsdag 25 en woensdag 26 augustus is er een introductieprogramma met je nieuwe 
mentor en klas. Op één van deze dagen worden ook de boeken uitgereikt (zie onderstaand 
schema). Breng dan een stevige tas mee. Schrijfgerei dien je beide dagen mee te nemen. 
 

Opleiding Klas Dinsdag 25-8 Woensdag 26-8 Lokaal 
Uitreiken boeken 
(tas meebrengen) 

Horeca, Bakkerij en 
Recreatie (HBR) 

3 HBR1 12.30 – 14.00 uur 11.00 – 12.30 uur 101 Dinsdag 

3 HBR2 11.00 – 12.30 uur 10.00 – 11.30 uur 5 Woensdag 

Zorg en Welzijn (ZW) 
3 ZW1 11.00 – 12.30 uur 11.00 – 12.30 uur 33 Woensdag 

3 ZW2 11.00 – 12.30 uur 11.00 – 12.30 uur 34 Woensdag 

Economie en Ondernemen 
(E&O) 

3 E&O1 11.00 – 12.30 uur 11.00 – 12.30 uur 15 Dinsdag 

3 E&O2 11.45 – 13.15 uur 11.00 – 12.30 uur 17 Dinsdag 

Theoretische leerweg (TL) 3 TL 11.00 – 12.30 uur 11.45 – 13.15 uur 136 Woensdag 

 
Donderdag 27 augustus is de eerste lesdag volgens rooster tot 13.15 uur (zie website). 
 
 
Vrijdag 28 augustus is er wederom les volgens rooster tot uiterlijk 13.15 uur (zie website). 

 
 
Wij hebben er erg veel zin in; wij hopen dat jij dat ook hebt. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
J.W.G. Rompen 
Teamleider Bovenbouw 


