
 

Aan de leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) van  
ISW Hoogeland 
 
 
Betreft:  start schooljaar 2022-2023 
 
  
Naaldwijk, 18 augustus 2022 
 
 
Beste leerling, geachte ouder(s) / verzorger(s),  
 
We hopen dat jullie een mooie vakantie achter de rug hebben. Door middel van deze brief willen wij 
jullie / u informeren over de start van het nieuwe schooljaar.  
 
Vanaf maandag 22 augustus hopen we de leerlingen weer op school te mogen ontvangen volgens het 
schema dat hieronder staat. Niet iedere jaarlaag start op dezelfde dag. Aparte communicatie hierover 
volgt begin volgende week via de afdelingsleiders.  
 
Dit schooljaar gaan we verder met de M(O)L-gesprekken (mentor – ouder – leerling). De eerste 
gesprekken vinden plaats tussen mentor en leerling (ML-gesprek). Deze vinden plaats in de eerste 
weken van het nieuwe schooljaar. Het daaropvolgende gesprek is weer een MOL-gesprek.  
 
Programma 
Maandag 22 augustus: 
13.00 – 14.00 u Leerjaar H5 boeken ophalen H5 (met aansluitend bijeenkomst reizen) 
16.00 – 16.30 u Leerjaar M4 boeken ophalen M4 (met aansluitend bijeenkomst reizen) 
16.30 – 17.10 u Leerjaar V6 boeken ophalen V6 (met aansluitend bijeenkomst reizen) 
 
Dinsdag 23 augustus: 
08.30 – 11.00 u Brugklassen: ontvangst op school, mentorles, boeken ophalen en groepsfoto maken 
10.30 – 11.30 u Leerjaar V4 boeken ophalen V4 
11.30 – 12.40 u Leerjaar H4 boeken ophalen H4 
13.00 – 16.30 u Leerjaar H4 mentorlessen in lokalen 
13.00 – 14.00 u Leerjaar V5 boeken ophalen V5 
 
Woensdag 24 augustus: 
Start kick-off brugklassen (t/m 26 augustus) 
Reizen M4/H5/V6 
09.10 – 11.55 u M23/H23/V23 boeken ophalen + mentoruur 

 
Donderdag 25 augustus / vrijdag 26 augustus: 
Kennismakingsdagen M23/H234/V2345 
Kick-off brugklassen 
Reizen M4/H5/V6 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De reguliere lessen starten op maandag 29 augustus.  
 
Studieboeken 
Tijdens de mentorlessen ontvangen de leerlingen hun 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 
reguliere 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 dinsdag 23 augustus besproken tijdens het 

mentoruur.  
 

- In Magister kan je vinden in welke klas je zit. 
 

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

 
- Het gebruik van de kluisjes is gratis. Wel dienen de nieuwe leerlingen op ISW Hoogeland en de 

instromers 4 havo, bij ontvangst van de sleutel een borg van € 10 te betalen (graag gepast geld 
meenemen). De sleutel ontvangen zij tijdens het mentoruur.  

 
- Vergeet niet je tas en schrijfgerei mee te nemen voor het mentoruur.  

 
- Dit schooljaar gaan we werken met de Plenda, een schooleigen agenda. Deze krijgen de 

leerlingen van school. 
 

- Op 2 en 5 september worden er klassenfoto’s en pasfoto’s gemaakt. Het rooster hiervoor volgt 
nog. 

 
- Instromers en leerlingen uit klas 1 krijgen hun Chromebook in week 1 uitgereikt. 
 
Wij wensen iedereen een fijn en succesvol schooljaar toe! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de schoolleiding, 
 
 
M. Verweij 
Locatiedirecteur 
 


