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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van 
de leerlingen van de 3e tot en met de 6e klassen 
   
 
 
 
Krommenie, 16 juli 2021 
 
 
Betreft: Informatie eerste lesweek 
 
 
Beste leerling, beste mevrouw, mijnheer,  
 
 
Terwijl jullie genieten van de vakantie, ontvang je hierbij alvast globale informatie voor de 
start van schooljaar 2021-2022.   
 
Maandag 23 en dinsdag 24 augustus staan in het teken van het ophalen van de boeken. 
Leerlingen uit klas 3 verwachten wij op maandag 23 augustus op school en leerlingen uit 
klas 4 t/m 6 op dinsdag 24 augustus. In de bijlage vind je wanneer je op school verwacht 
wordt voor het ophalen en controleren (!) van je boekenpakket. 
 
De eerste lesdag is op woensdag 25 augustus. Afhankelijk van de dan geldende corona 
maatregelen hopen we iedereen te ontmoeten. Op 13 augustus krijgen wij meer 
informatie over eventuele maatregelen. We verwachten je op school met de juiste 
(gekafte!) boeken in je tas. Je maakt kennis met je mentor en klasgenoten en volgt lessen 
volgens rooster. Leerlingen die instromen vanuit VMBO in 4-havo krijgen een aparte brief 
over het Lyceo Overstapprogramma; hun eerste schooldag is op woensdag 18 augustus 
op het Trias VMBO. 
 
In Magister wordt jouw rooster en je klas zichtbaar aan het einde van de vakantie. Dit 
rooster zal de eerste twee weken van het schooljaar gelden, in die tijd lossen we 
eventuele onvolkomenheden in het rooster op. Leerlingen die nieuw op school zijn en nog 
geen Magister hebben, krijgen de informatie over klas en lesrooster via de post. In de 
eerste schoolweek krijgen zij een kluissleutel uitgereikt in de klas. 
 
In klas 4 en hoger wordt de klas- en clusterindeling gemaakt door de computer. De 
enorme hoeveelheid verschillende pakketkeuzes maakt het onmogelijk om vooraf wensen 
over klassenindeling te honoreren. Alle leerlingen worden, samen met de 
instroomleerlingen, opnieuw over klas- en clustervakken verdeeld. De praktijk leert dat dat 
even wennen is in een nieuwe klas, maar dat leidt snel tot nieuwe vriendschappen. 
Wisselen is in verband met de pakketkeuzes bijna nooit mogelijk. De eerste twee 
schoolweken doen we dat sowieso niet. 
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We starten volgend schooljaar met onderstaande lestijden.  
 

• 08.15 - 09.15 uur  1e lesuur  
• 09.15 - 10.15 uur  2e lesuur  
• 10.15 - 10.45 uur  pauze  
• 10.45 - 11.45 uur  3e lesuur  
• 11.45 - 12.45 uur  4e lesuur  
• 12.45 - 13.15 uur  pauze  
• 13.15 - 14.15 uur  5e lesuur  
• 14.15 - 15.15 uur  6e lesuur  
• 15:15 - 15:20 uur  korte break  
• 15.20 - 16.20 uur  7e lesuur  

 
Lesuur 1 en lesuur 7 worden gebruikt voor FLEX-lessen, waarin je extra ondersteuning 
krijgt voor een vak, of juist extra uitdaging en verdieping. In sommige gevallen wordt een 
1e of 7e uur gebruikt voor een reguliere les.  
 
Bij een verkort rooster gelden de volgende lestijden: 
 

• Lesuur 1 vervalt bij verkort rooster 
• 08.20 – 09.10 uur  2e lesuur  
• 09.10 – 10.00 uur  3e lesuur  
• 10.00 – 10.50 uur  4e lesuur  
• 10.50 – 11.20 uur  pauze  
• 11.20 – 12.10 uur  5e lesuur  
• 12.10 – 13.00 uur  6e lesuur  
• Lesuur 7 vervalt bij verkort rooster 

 
In de eerste twee weken vinden kennismakingsactiviteiten plaats in diverse jaarlagen. We 
vinden het belangrijk om aan het begin van het schooljaar in nieuw samengestelde 
klassen tijd vrij te maken om elkaar te leren kennen, uiteraard ook afhankelijk van de dan 
geldende maatregelen. Houd er rekening mee dat deze activiteiten lesuitval kunnen 
veroorzaken, omdat begeleidende docenten hun reguliere lessen op dat moment niet 
kunnen geven. 
 
Wij gaan nu ook op vakantie tot woensdag 18 augustus. Vanaf die datum zijn we weer 
bereikbaar. 
 
Heb een fijne zomer en tot ziens in het nieuwe schooljaar!! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jacco Plooijer 
Afdelingsleider havo 3, 4 en 5 
 
Femke Gerritsen 
Afdelingsleider atheneum 3, 4, 5 en 6  
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