Geachte ouders, verzorgers en leerlingen,

We hopen dat u een mooie zomer in goede gezondheid heeft gehad. Met deze brief informeren wij u
over de start van het nieuwe schooljaar.
Dinsdag 1 september worden alle leerlingen weer op school verwacht. Deze eerste wen-dag maken
ze kennis met hun nieuwe klas en mentor. Natuurlijk beginnen we deze eerste week met de
wendagen. Dinsdag wordt het programma voor de andere wendagen met de leerlingen
doorgenomen. Verder krijgen de leerlingen hun boeken en rooster mee. Het is belangrijk dat ze een
tas meenemen, want de kluizen zijn dan nog niet in gebruik.
Dinsdag worden de leerlingen verwacht op de volgende tijden:
Klas 1 9:00 uur
Klas 2 9:30 uur
Klas 3 10:00 uur
Klas 4 10:30 uur
In de wenweek zijn de leerlingen elke dag om 12:00 uur klaar met het programma. Uw kind wordt
wel bij het kennismakingsgesprek verwacht (zie hieronder).
Mocht het met bestellen van de boeken niet helemaal goed zijn gegaan, dan kijken we dinsdag hoe
we dit op kunnen lossen.
De nieuwe mentor neemt binnenkort contact met u op om een afspraak te maken voor het
kennismakingsgesprek. Deze gesprekken zullen ook in de wenweek plaatsvinden. In dit gesprek
bespreekt u met uw kind en de mentor de volgende zaken:
* De wederzijdse verwachtingen
- Wat verwacht u van school en van uw kind?
- Wat verwacht uw kind van school en van u?
- Wat verwacht school van uw kind en van u?
- Communicatie
- Voorafgaand aan het gesprek ontvangt u een vragenlijst waarmee u zich op het gesprek
kunt voorbereiden.
* Kosten
- U heeft dit jaar geen rekening voor de ouderlijke bijdrage ontvangen, in het gesprek zal
worden besproken hoe we het dit schooljaar aan gaan pakken
* De maatregelen die school heeft getroffen m.b.t. Corona
- Welke maatregelen heeft school getroffen om veilig en gezond onderwijs aan te kunnen
bieden?
- De mogelijkheden die er zijn om digitaal onderwijs-op-afstand te verzorgen indien dat nodig
blijkt.
- De mogelijkheden waar u thuis over beschikt om uw kind onderwijs-op-afstand te laten
volgen (denk aan wifi, aanwezigheid laptop of computer)
- Het dragen van neus-mondkapjes op school
* Zaken die u zelf graag met de mentor wilt bespreken.
Met vriendelijke groet,
Team Vak College Zuidrand
H. Waning, locatieleider

