
 

Aan de leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) van  

ISW Hoogeland 

 

 

 

  

 

Naaldwijk, 27 augustus 2019 

 

 

Beste leerling, geachte heer/mevrouw,  

 

Door middel van deze brief willen wij jullie en u informeren over de start van het nieuwe schooljaar.  

 

Op dinsdag 3 september verwachten we de leerlingen op school volgens onderstaand schema. Na 

ontvangst in de aula krijgen zij de nodige informatie van de mentor. 

 

Dinsdag 3 september: 

08.30 – 09.30 uur Brugklas alle klassen: mentoruur 

09.50 – 15.00 uur Toets microconsult MA1A 

08.15 – 08.45 uur Leerjaar 2H + 3H: bijeenkomst in aula bovenbouw 

08.45 – 09.45 uur Leerjaar 3H: mentoruur 

08.45 – 10.45 uur Leerjaar 2H: mentoruur 

09.00 – 09.30 uur Leerjaar 2M + 3M: bijeenkomst in aula bovenbouw 

09.30 – 10.30 uur Leerjaar 2M + 3M: mentoruur 

09.45 – 10.15 uur Leerjaar 2V + 3V: bijeenkomst in aula bovenbouw 

10.15 – 11.15 uur Leerjaar 3V: mentoruur 

10.15 – 12.15 uur Leerjaar 2V: mentoruur 

10.30 – 11.00 uur Leerjaar 4H: bijeenkomst in aula bovenbouw 

11.00 – 12.00 uur Leerjaar 4H: mentoruur 

11.15 – 11.45 uur Leerjaar 4V: bijeenkomst in aula bovenbouw 

11.45 – 12.45 uur Leerjaar 4V: mentoruur 

12.00 – 12.30 uur Leerjaar 5V: bijeenkomst in aula bovenbouw 

12.30 – 13.30 uur Leerjaar 5V: mentoruur 

12.45 – 13.15 uur Leerjaar 6V: bijeenkomst in aula bovenbouw 

13.15 – 14.15 uur Leerjaar 6V: mentoruur 

13.30 – 14.00 uur Leerjaar 5H: bijeenkomst in aula bovenbouw 

14.00 – 15.00 uur Leerjaar 5H: mentoruur 

14.15 – 14.45 uur Leerjaar 4M: bijeenkomst in aula bovenbouw 

14.45 – 15.15 uur Leerjaar 4M: mentoruur 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 4 september: 

De lessen starten volgens rooster, met uitzondering van: 

- klas 1 (introductieprogramma) 
- klas 4-vwo – module executieve functies 08.30 – 11.30 uur (regulier les vanaf 5de lesuur) 

 

Studieboeken: 

Tijdens het mentoruur ontvangen de leerlingen de studieboeken. Alle studieboeken zijn eigendom van 

ISW Hoogeland. De leerlingen controleren de boeken aan de hand van de controlebrief. Deze brief 

moet worden voorzien van hun paraaf en ter plekke ingeleverd worden. De boeken nemen de 

leerlingen mee naar huis. Zorg voor een stevige tas. De ontvangen boeken dienen voor de eerste les 

gekaft te zijn. Een elastische kaft is te kwetsbaar en om die reden niet toegestaan.  

 

Verder zijn de volgende aandachtspunten van belang: 

 Het rooster voor de leerlingen van klas 1 wordt op maandag 2 september uitgedeeld tijdens 
het mentoruur.  

 

 Het rooster voor de leerlingen van klas 2 t/m 6 is vanaf morgen te vinden in Magister. Nieuwe 
leerlingen in deze klassen ontvangen separaat een inlogcode. 

 

 Het gebruik van de kluisjes is gratis. Wel dienen de nieuwe leerlingen en de instromers 4 havo, 
a.s. maandag, bij ontvangst van de sleutel een borg van € 10 te betalen (graag gepast geld 
meenemen). Deze sleutel ontvangen zij tijdens het mentoruur.  
 

 Voor zover nog niet ingeleverd bij de mentor verzoeken wij nieuwe leerlingen bij hun mentor in 
te leveren hun: stamkaart, toestemmingsformulier foto-/filmmateriaal en oudervragenlijst 
(brugklas). 
 

 Vergeet niet je tas, schrijfgerei en agenda mee te nemen. 

 

 Op 13 en 17 september worden er klassenfoto’s en pasfoto’s gemaakt. Het rooster hiervoor 
volgt nog. 

 

Wij wensen iedereen een fijn en succesvol schooljaar toe. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de schoolleiding, 

 

 

J. Versloot 

Locatiedirecteur 

 


