Aan de leerlingen van het Varendonck College, leerjaar 2 t/m 6 en hun ouders

Asten/Someren, juli 2018

Beste leerlingen/beste ouders,
Na een welverdiende zomervakantie gaat het nieuwe schooljaar weer beginnen op maandag 20 augustus of
dinsdag 21 augustus. Om een goede start te maken willen wij jullie informeren over een aantal zaken.
Anders dan anders
Het onderwijs is in beweging, ook in Asten en Someren. In Asten gaan we starten met laptops in de klas in
leerjaar 1 en 4, in Someren is de organisatie aangepast op het nieuwe onderwijs op het VMBO. Omdat we
onderwijs centraal stellen, is de start van het schooljaar verschillend voor beide locaties en ook wat anders
dan andere jaren. Het belangrijkste verschil is dat de Astense leerlingen van leerjaar 1 en 4 (een deel van) de
maandag op school verwacht worden voor de uitgifte van de laptops en/of de introductie. De introductie van
de leerlingen in Someren start op dinsdag. Zij hoeven nog niet op maandag op school te verschijnen.
1. INTRODUCTIE
Voor de start van de introductie word je op onderstaande data en tijden op school verwacht:

VWO-HAVO, Beatrixlaan 25 te Asten. De lokaalindeling hangt in aula 1.
Maandag 20 augustus:
Leerjaar 1 & 4 uitdelen laptop The Rent Company.
Aansluitend uitleg en introductie (Indien eigen laptop, deze meenemen)
leerjaar 1
studieruimte 2
09.00 – 12.00 uur
Leerjaar 1 start gezamenlijk om 09.00 uur.

Leerjaar 4

studieruimte 2

10.30 – 13.00 uur

Leerjaar 4 krijgt nog een rooster toegestuurd met de aanvangstijd per mentorgroep.

Leerjaar 2 en 3
Introductieprogramma
10.00 – 12.00 uur
Vwo 5
Introductieprogramma
12.00 – 13.00 uur
Havo 5 en vwo 6 starten op dinsdag 21 augustus volgens het reguliere lesrooster.
Dinsdag 21 augustus:
Om 8.30 uur starten de lessen voor leerjaar 2 t/m 6 van de locatie Asten.
De brugklassen hebben lesuur 1 en 2 ook nog een introductieprogramma.

VMBO en Praktijkonderwijs, locatie Someren
Dinsdag 21 augustus 2018:
Praktijkonderwijs, leerjaar 1, 2, 3, 4 & 5 in het eigen klaslokaal
12.30 - 14.30 uur
Leerjaar 1 VMBO
aula
09.00 - 13.15 uur
Leerjaar 2 VMBO
aula
08.30 - 11.45 uur
Leerjaar 1 en 2 volgt de rest van deze eerste schoolweek een introductieprogramma van 8.30 uur tot 13.15 uur
Leerjaar 3 Kader en MAVO
aula
Leerjaar 3 Basis
plein Dienstverlening
Leerjaar 4 Kader en MAVO
aula
Leerjaar 4 Basis
plein Dienstverlening
Vanaf woensdag hebben klas 3 en 4 les volgens het rooster.

09.30 – 13.00 uur
09.30 – 13.00 uur
10.00 – 13.00 uur
10.30 – 13.00 uur

2. PRAKTISCHE ZAKEN
Algemeen
Het is verplicht om altijd je schoolpas en een leesboek bij je te hebben. Verder is het goed om een
koptelefoon/oortjes bij je te hebben voor het afluisteren van audioprogramma’s op de computer.
Voor leerjaar 1 en 4 in Asten zijn een laptop en oortjes verplicht. Zonder laptop word je niet toegelaten tot de
lessen.
Boeken
Alle leerlingen, behalve leerlingen in het Praktijkonderwijs, moeten hun boeken vóór 9 juli besteld hebben bij
Iddink. De informatie hiervoor wordt per e-mail rechtstreeks door Iddink toegestuurd.
Magister
Van 9 juli tot en met 12 augustus is het niet mogelijk om in te loggen in Magister. Op maandag 13 augustus
gaat Magister weer open voor ouders en leerlingen en kun je zien in welke klas je zit en welke mentor je hebt.
Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van telefoonnummer en
e-mailadres in Magister. De instructie hiervoor is terug te vinden in de handleiding Magister op onze website
onder het kopje Voor Ouders.
Wet op de privacy
In het kader van deze aangescherpte Wet mogen wij geen persoonsgegevens van leerlingen delen met derden
zonder schriftelijke toestemming van ouders en leerlingen (indien ouder dan 16 jaar).
Daarom krijgen alle ouders en leerlingen aan het begin van het nieuwe schooljaar een brief waarin wij per
onderwerp toestemming vragen.
Website
Op onze website www.varendonck.nl staat alle informatie over onze school.
Een link naar het rooster met de dagelijkse roosterwijzigingen per locatie, Magister, de kalender, de
schoolgids, het vakantierooster en het leerlingenstatuut.
Als iets niet duidelijk is of als u opmerkingen heeft, kunt u altijd contact opnemen met de mentor van uw kind
of met de afdelingsleider.
Alle leerlingen wens ik een mooi en succesvol schooljaar toe.

Met vriendelijke groet,
Irma van Nieuwenhuijsen,
rector

