
 

 

 
 

Heerlen, 25 juli 2022 
 

Onderwerp: informatie schooljaar 2022-2023 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Hierbij ontvangen jullie informatie zodat we samen goed voorbereid aan het nieuwe school- 
jaar beginnen. 

 
Statuslijst einde schooljaar (niet van toepassing voor instroomleerlingen) 
Bij het rapport hebben wij een statuslijst meegegeven. Controleer deze statuslijst goed! Klopt 
de informatie over de plaatsing volgend schooljaar niet? Stuur dan een mail naar de 
teamleider, lhm.reijnders@svopl.nl of jwg.rompen@svopl.nl, of naar de infomail,  
info-herle@bcpl.nl. 

 
Start schooljaar 
We starten het nieuwe schooljaar op dinsdag 6 september 2022. Informatie over de activitei- 
ten, de tijden en de plek ontvangen jullie uiterlijk 2-9 per mail en is ook te lezen vanaf 2-9 bij 
post voor thuis op onze website www.herle.bcpl.nl. De klas waar uw zoon/ dochter volgend 
jaar ingedeeld is, is uiterlijk 27 juli zichtbaar in SOM. 

 
Schoolbenodigdheden en kosten 
De informatie betreffende schoolbenodigdheden per leerjaar en per profiel is te vinden op de site; 
https://herle.bcpl.nl/schoolbenodigdheden/. Deze schoolbenodigdheden dient u zelf aan te 
schaffen. Naast de kosten m.b.t. de schoolbenodigdheden ontvangt u in het begin van het schooljaar 
een nota van de vrijwillige ouderbijdrage. 

 

Wanneer krijg ik mijn boeken? 
De lesboeken en licenties worden aangeschaft door school en ontvangen de leerlingen 
gratis. De boeken worden uitgedeeld op maandag 5 september. Volgens onderstaand 
schema. 

 
Waar en wanneer kan ik Herle bereiken voor vragen? 
Mocht u nog meer vragen hebben, dan kunt u contact opnemen. Dat kan via ons algemene 
telefoonnummer: 045-5721010. 
Vragen kunt u ook steeds per mail bij ons neerleggen: info-herle@bcpl.nl 

 

Wij zijn telefonisch bereikbaar in de eerste week van de schoolvakantie op maandag 25 juli en 
dinsdag 26 juli. In de laatste week van de schoolvakantie zijn wij bereikbaar vanaf woensdag 
31 augustus. 
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Stichting Leergeld 
Uit cijfers en ervaring blijkt dat een aanzienlijk aantal kinderen vanwege gebrek aan financiële 
middelen van de ouder(s) niet of in onvoldoende mate mee kan doen met leeftijdgenoten. 
Stichting Leergeld kan de helpende hand bieden. Schoolkosten zoals gymkleding, een school- 
tas, een laptop kunt u vergoed krijgen. Het werkgebied van de stichting omvat de gemeen- 
ten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal. 
Telefonisch, digitaal dan wel schriftelijk kan contact opgenomen worden met Stichting Leer- 
geld Parkstad https://www.leergeld.nl/parkstad/ 

 

Contact 
Stichting Leergeld Parkstad 
Telefoonnummer: 045 – 574 36 36 
E-mailadres: info@leergeldparkstad.nl 

 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de landelijke site Leergeld: www.leergeld.nl 
Een aanvraag moet door uzelf ingediend worden in verband met de privacygevoelige gege- 
vens. Stichting Leergeld Parkstad accepteert geen aanvragen van derden. Wel kunnen wij u 
ondersteunen bij het indienen van de aanvraag. Heeft u hulp nodig, neem dan contact op met 
enr.leijendeckers-peulen@bcpl.nl 

 
 

Wij wensen iedereen een fijne vakantie! 
 
 

Vriendelijk groetend, 
 

T.J.M. Viguurs 
Sectordirecteur locatie Herle 
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Boekenuitgifte 
Maandag 5 september 

 
 
 

leerjaar 2   

klas tijd lokaal 

2A 14.00-14.10 17 

2B 14.10-14.20 17 

2C 14.20- 14.30 17 

2D 14.30-14.40 17 

2E 14.40-14.50 17 

2F 15.00-15.10 17 

2G 15.10-15.20 17 
 

leerjaar 3   

klas tijd lokaal 

3EO1 14.00-14.10 16 

3EO2 14.10-14.20 16 

3HBR1 14.20- 14.30 16 

3HBR2 14.30-14.40 16 

3ZW1 14.40-14.50 16 

3ZW2 15.00-15.10 16 

3TL 15.10-15.20 16 

 

leerjaar 4   

klas tijd lokaal 

4EO1 14.00-14.10 15 

4EO2 14.10-14.20 15 

4HBR1 14.20- 14.30 15 

4HBR2 14.30-14.40 15 

4ZW1 14.40-14.50 15 

4ZW2 15.00-15.10 15 

4TL 15.10-15.20 15 

 


