
Van Riemsdijklaan 103,  1965 BE  Heemskerk   •  T: 0251-241944  •  E: infoberoepsgericht@kennemercollege.nl 

 

Programma introductieweek 30 augustus t/m 1 september 2022 

 
Heemskerk, 25 augustus 2022 
 
Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s), 
 
Welkom in leerjaar 1! Graag stel ik me aan je voor. Mijn naam is mw. Houwing en ik ben de 
coördinator van leerjaar 1. Samen met de mentor van de klas ben ik verantwoordelijk voor de 
leerlingen van dit leerjaar.  
 
Allereerst hoop ik dat je een fijne vakantie hebt gehad en dat je uitkijkt naar dit eerste schooljaar bij 
ons op school. In deze brief informeer ik je graag over de eerste schoolweek, die start op dinsdag 30 
augustus 2022. 

Dinsdag 30 augustus 

Op dinsdag 30 augustus worden alle leerlingen van leerjaar 1 om 9:30 uur op school verwacht in de 
passage (grote hal) van de school. De mentor wacht je daarop, daarna loop je samen met je mentor 
naar het lokaal.  
 
Je mentor zal je deze ochtend een aantal belangrijke zaken voor leerjaar 1 vertellen, een aantal 
activiteiten met de klas doen en natuurlijk al jullie vragen beantwoorden. Je gaat ook verder 
kennismaken met de klas waarin je zit. 
 
Ik vraag je de volgende spullen mee te nemen: 

- Tumult boeken (3 stuks), deze heb je ontvangen via Van Dijk in je boekenpakket.  
- Etui met pennen en potloden met kleurtjes. 
- Met de klas ga je lunchen, deze hoef je dus niet mee te nemen.  
- Laptop wanneer je deze niet via school aangeschaft hebt. Als je een laptop hebt besteld via 

The Rent Company, dan zal deze die middag aan je worden uitgereikt.  
- Neem vanwege de hoge temperaturen een extra flesje water mee.  

 
 

Introductiedagen 

Woensdag 31 augustus en donderdag 1 september staan in het teken van samenwerken en elkaar 
beter leren kennen. Op woensdag heb je een zeskamp, neem hiervoor je sportspullen mee en je 
buiten sportschoenen.  
 
Het hele programma wordt dinsdag nog een keer met je besproken tijdens het mentoruur. Op vrijdag 
2 september starten de lessen volgens het rooster in Zermelo. Hoe Zermelo werkt, word je in de 
introductieweek uitgelegd.  
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ICT-apps 

Om optimaal gebruik te maken van de ICT-programma’s die we op school gebruiken, bestaan er 
ondersteunende apps voor de mobiele telefoon. Ik vraag jou en je ouders om deze apps te 
installeren op je mobiele telefoon. De apps zijn te vinden in de Google Play Store of Apple App Store. 
In de eerste week helpen we met de installatie als het nog niet is gelukt.  
  
 
  
                              Magister (om de cijfers te bekijken)     
                        
 
                              Zermelo (om het lesrooster te bekijken)                
  
 
                              Microsoft Teams (Onderdeel van Office 365 en nodig voor de communicatie met  
                              docenten en de mentor)    
 
 
Ik hoop je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht je nog vragen hebben, dan kun je me 
altijd even een mailtje sturen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Anouk Houwing 
Coördinator leerjaar 1 
a.houwing@skillsvmbo.nl  
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