
 

   
  
Aan: brugklasleerlingen in schooljaar 2020-2021  
Betreft: introductieprogramma leerjaar 1   
 
  
  
Naarden, 8 juli 2020  
  
  
  
  
Beste brugklasleerlingen,  
  
Het duurt niet lang meer of je gaat starten op je nieuwe school.  
Je weet al dat we niet beginnen met ‘gewone’ lessen, maar dat je eerst de school en je 
nieuwe klasgenoten goed leert kennen.   
  
Je krijgt bij deze alvast informatie over de eerste dagen van het nieuwe schooljaar. 
  
De begeleiders van deze dagen zijn de klassenleraren, aangevuld met coaches en 
docenten van klas 1 en de onderwijsassistenten Tahnee Madsen en Martijn Rosendahl.  
 
De klassenleraren zijn: 
 

• MH1A: mevrouw Schulte 
• MH1S: meneer Van der Manden  
 

 
Ik wens je een fijne vakantie. 
 
Tot snel! 
  
Met vriendelijke groet,  
  
Nick Spaan 
Jaarlaagcoördinator leerjaar 1 

   
  



 

Schooljaar 2020-2021  
  

Programma introductiedagen leerjaar 1  
  

Programma voor de leerlingen  
  

 
Woensdag 19 augustus – 9:00 – 15:40 uur 
We beginnen met de kennismaking. Dit doen we in groepen die op school gemaakt 
worden. Een deel van het programma vindt plaats bij BFC, we fietsen daar vanaf school 
naartoe, zorg dus dat je een fiets meeneemt. Bij de kennismakingsspellen en de 
spelmiddag beweeg je veel, zorg er dus voor dat je makkelijk zittende kleding 
aandoet.   
 
8.25 uur : verzamelen in de aula en uitleg over het dagprogramma. 
8.30 uur : uitleveren van de laptops bij door de Rent Company. 
9.15 uur : vertrek richting BFC voor officiële start van het introductieprogramma. 
Ongeveer 15.15 uur: gezamenlijke afsluiting in de aula 
 
Let op: 
- Je wordt verzocht om deze dag in sportieve kleding naar school te komen. 
- Je wordt verzocht om na afloop van deze dag je laptop thuis met je ouders te 

installeren. Mochten hier namelijk problemen bij optreden, dan is er op donderdag 
20 augustus een inloopuur met ICT-ondersteuning op school. 
 

Donderdag 20 augustus – 9:15 – 14:45 uur 
Vandaag beginnen we de dag met een reeks creatieve en actieve lessen op school. Je 
maakt kennis met verschillende leerlingen uit het leerjaar, omdat de groepjes steeds 
wisselen. Hierna lunchen we op school (deze hoef je niet zelf mee te nemen) en het 
midda programma doe je in je nieuwe klas samen met je klassenleraar. Tijdens dit 
programma leer je de school en je klasgenoten beter kennen. Je krijgt ook de 
informatie voor je eerste echte lesdag. Richting het einde van de dag haal je jouw 
boekenpakket op in de gymzaal. Zorg dus dat je een goede stevige tas bij je hebt. 
 
9.15 uur : verzamelen in de aula en uitleg over het dagprogramma 
9:30 uur: Start van het dagprogramma 
14.45 uur : gezamenlijke afsluiting in de aula 
 
Let op: 
- Neem voor deze dag een stevige tas mee zodat je jouw boekenpakket goed kunt 

dragen. 
- Je wordt voor deze dag verzocht om één of meerdere leuke vakantiefoto’s op je 

telefoon mee te nemen. 
- Als je op woensdag problemen hebt ervaren met het installeren van je laptop, dat 

moet je deze donderdag meenemen voor het inloopuur ICT-ondersteuning. 



 

Vrijdag 21 augustus – 9:15 – 15:00 uur 
Vandaag volg je de hele dag verschillende lessen met je nieuwe klas. Dit zijn geen 
normale lessen, maar themalessen over verschillende onderwerpen. Zo leer je hoe het 
is om met de computer te werken, maar ook hoe je het best tijdens de projecten in een 
kleine groep te werk kunt gaan. Uiteraard is er ook ruimte voor leuke activiteiten om je 
klas beter te leren kennen. 
 
9.15 uur : verzamelen in de aula en uitleg over het dagprogramma 
9:30 uur: Start van het dagprogramma met je klas 
15.00 uur : Afsluiting met je klas 
 
Let op: Het is heel belangrijk dat je vandaag je laptop meeneemt, opgeladen en 
geïnstalleerd. Je gaat namelijk oefenen met het gebruik van je laptop in de klas. 
 

 
 
 

Kortom, wat neem je welke dag mee? 
 
 
 Woensdag  
  

• Een etui met pennen en potloden, zodat je wat kunt opschrijven als dat nodig is.  
• Sportieve kleding (heb je al aan) 
• Je fiets zodat je naar BFC kunt fietsen. 
• Een lunchpakket voor in de pauzes. 

 
 
Donderdag 
 

• Een etui met pennen en potloden, zodat je wat kunt opschrijven als dat nodig is.  
• Een leuke foto van je vakantie op je telefoon. 
• Je laptop (alleen als je op woensdag thuis problemen hebt ervaren met 

installeren) 
• Een stevige tas om je boekenpakket mee te vervoeren. 
• Lunch hoef je niet mee te nemen, daar wordt deze dag voor gezorgd.  

 
 
Vrijdag 

  
• Een etui met pennen en potloden, zodat je wat kunt opschrijven als dat nodig is.  
• Je laptop, opgeladen en geïnstalleerd. 
• Een lunchpakket voor in de pauzes 

 
 

  


