Huizen, juli 2019
Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerling,
Hierbij ontvangt u van ons informatie over de eerste schooldagen. Donderdag 29 augustus worden de
leerlingen op school verwacht voor mentoraat activiteiten. Vrijdag 30 augustus beginnen de lessen
volgens het rooster. In deze brief vindt u per afdeling en per jaarlaag het programma. Het rooster is
vanaf maandag 26 augustus 18.00 uur te raadplegen via SOM en/of Zermelo.
4-mavo
We verzamelen donderdag 29 augustus om 09.00 uur in de gymzaal op de Huizermaat. Daar krijg je
uitleg over het examenjaar. Ook gaan we een start maken met het PWS en je hoort in welke
mentorgroep je bent ingedeeld.
Later op de dag gaan we als eerste mentoractiviteit roeien. Dat doen we bij Bootverhuur Manten, Oud
Loosdrechtsedijk 204, 1231 NG Loosdrecht. Dit is vanaf de Huizermaat ongeveer 19 km en dus iets
meer dan een uur fietsen.
We vragen je een goede fiets (!), zwemkleding, drinken en een lunchpakket mee te nemen.
Programma van deze dag:
09.00 - 10.30 start gymzaal (uitleg schooljaar, mentorindeling, opstarten PWS)
11.00 - 12.30 je fietst in zelf gekozen maar met mentoren overlegde groepjes van HZM naar
Loosdrecht. Een goed werkende fiets is dus echt een must.
12.30 - 14.30 roeien
14.30 - .... vertrek zelfstandig richting huis. (leerlingen fietsen in groepjes naar eigen woonplaats)
Aangezien de woonplaatsen van leerlingen verschillen, mag je zelf bepalen hoe je van Loosdrecht
naar huis fietst.
4-havo
Op donderdag 29 augustus word je om 9.30 uur op school in de aula verwacht.
Na een inleiding door de afdelingsleider maak je deze dag kennis met je nieuwe mentorgroep en je
mentor. Het bovenbouwrooster wordt uitgelegd en er worden introductie-activiteiten ondernomen.
Neem een tas mee, je agenda, pennen, je opgeladen telefoon met voldoende data, regenkleding en
een persoonlijk item voor een opdracht. Je hebt een fiets nodig (dus niet op de scooter komen). Neem
zelf een lunchpakket mee. We verwachten deze dag rond 15.30 uur af te sluiten.
Aangezien wij in de eerste projectweek (7 t/m 10 oktober 2019) naar Londen gaan, dien je een (foto
van) je geldige paspoort of identiteitsbewijs mee te nemen op de eerste schooldag. In verband met de
bekostiging van deze reis, is het niet meer mogelijk om geld terug te krijgen wanneer je niet mee
gaat. Voor doubleurs geldt een andere regeling.

5-havo
Op donderdag 29 augustus word je om 10.15 uur op school verwacht. We verzamelen bij de lokalen
15-18.
De dag staat in het teken van de voortgang van het profielwerkstuk, behalve voor de IBC-klas. Zij
gaan IBC-activiteiten doen.
We vragen de leerlingen uit de 5HA, 5HB en 5HC om individueel een pitch voor te bereiden over jullie
PWS. Dit geldt ook voor de leerlingen die hun PWS al af hebben. Wij gaan ervan uit dat jullie maandag
26 augustus thuis al met jullie PWS bezig zijn. Neem dus alle spullen mee die je nodig hebt: alle
aantekeningen, je logboek en je bronnen (eventueel de boeken van de bibliotheek die je wilt
gebruiken). Zorg ook voor een agenda, pennen en een lunch.
Wanneer je een laptop of tablet hebt, neem die dan mee. Zorg dat je op de fiets naar school komt (dus
niet op de scooter). We verwachten de dag rond 14.30 uur af te ronden.
4-vwo
Op donderdag 29 augustus word je om 10.30 uur op school verwacht in de aula. Na een kennismaking
met alle mentoren uit 4-vwo en een welkom van afdelingsleider Susanne starten jullie met een aantal
verrassende workshops die passen bij het bovenbouwvak CKV: Culturele en Kunstzinnige Vorming.
Ook voor gymnasiasten (die geen CKV hebben) is dit de startactiviteit van het jaar. Om 14.30 uur zal
er een presentatie zijn van iedere workshop. Zorg verder zelf voor een lunch en device (geen
telefoon). We verwachten rond 15.30 uur de dag af te ronden.
5-vwo
Op donderdag 29 augustus word je om 9.50 uur op school verwacht in de aula.
Na een kennismaking met de (deels nieuwe) mentoren en welkom van afdelingsleider Susanne gaan
we naar lokalen 30-31-32. De ochtend zal in het teken staan van terugkijken op de vakantie,
vooruitblikken op het jaar en natuurlijk op de culturele reizen naar Rome, Andalusië en Berlijn. Jullie
gaan elkaar ter voorbereiding op de projectweek iets leren over een aspect van Rome, Andalusië of
van Berlijn. Neem daarom je laptop of tablet mee. Daarnaast nodigen we jullie uit iets lekkers mee te
nemen van je vakantiebestemming of wat jouw vakantie typeert! We verwachten tegen 14.30 uur
klaar te zijn.
Neem een kopie (voor- en achterkant) van je geldige ID-kaart/paspoort mee i.v.m. de projectweek.
Voor de Berlijnreis geldt dit vanwege de toegang tot de “Reichstag”, waarvoor we de gegevens eind
augustus doorgeven. Voor de andere reizen geldt dit vanwege de tickets die definitief op naam
moeten worden geboekt. De naam moet exact overeenkomen met je ID.
6-vwo
Op donderdag 29 augustus word je om 10.10 uur op school verwacht in de aula. Na een welkom van
afdelingsleider Susanne ga je met je mentor naar C1-C2 en de mediatheek. De dag staat in het teken
van de voortgang van het profielwerkstuk (PWS). Neem dus alle spullen die je nodig hebt voor je
profielwerkstuk mee naar school; agenda, pennen, papier en IPad of laptop. Probeer op maandag 26
augustus contact te leggen met je profielwerkstuk-begeleider en eventueel afspraken te maken voor
de eerste dagen van het schooljaar. Je zult na een klassikaal gedeelte, tot ongeveer 14.00 uur
zelfstandig aan het werk zijn met je PWS. Wij zouden het leuk vinden om gezamenlijk een koffie/theepauze te houden om al jullie vakantieverhalen te horen. Nemen jullie wat lekkers mee van je
vakantiebestemming of wat jouw vakantie typeert?
Een fijne vakantie toegewenst!
Met vriendelijke groet,
mede namens de mentoren,
De afdelingsleiders, Bill van Delft, Eliza van der Heide Wijma en Susanne Lippert

