
 
 

 
 

Aan de leerlingen van vmbo locatie Putten 
 
 
Putten, juli 2019 
 
 
Onderwerp: Start schooljaar 2019 – 2020. 
 
 
Beste leerling, 
 
De voorbereidingen voor een goede start van het nieuwe schooljaar zijn inmiddels in volle gang. Lees 
deze brief goed door en bespreek hem met je ouder(s) / verzorger(s).  
 
 Je hoeft zelf geen boeken te bestellen. De boekenpakketten worden op school gemaakt en staan 

op maandag 2 september 2019 klaar.  

 In onderstaand schema kun je zien wanneer en in welk lokaal je verwacht wordt om de boeken op 
2 september voor het nieuwe schooljaar op te halen.  

 We vragen de leerlingen, dus ook jou, te tekenen voor ontvangst van de boeken.  

 Iemand anders mag de boeken voor jou ophalen. Stuur dan vooraf een mail naar het volgende 
mailadres: boekenfondsputten@groevenbeek.nl  
Vermeld hierbij wie de boeken voor jou ophaalt. 

 Niet alles wat je nodig hebt het komende jaar valt onder de regeling “gratis schoolboeken”. 
Binnenkort kun je informatie hierover vinden op de website van school. 

Ophaalschema 2 september 2019: 

Leerjaar / 
niveau 

Lokaal / 
werkplein 

Tijdstip 

1B 
1K 
1T 

626 
650 
621 

Aansluitend aan het 
introductieprogramma 

2B, 3B 626 14.30 uur 

2K, 3K 650 14.50 uur 

2T, 3T 621 15.10 uur 

 
Eerste lesweek schooljaar 2019-2020 
Op de volgende pagina zie je in één overzicht wat er in de eerste week van je wordt verwacht. 
Lees dit schema goed door. 
 
iPads 
De iPads worden op dinsdag 3 september op school verstrekt aan de brugklasleerlingen en aan de 
leerlingen die instromen vanuit een andere school. Neem die dag daarvoor een stevige tas mee naar 
school. 
 
Inlogcodes, kluissleutel, printtegoed 
Informatie betreffende de kluissleutel, het ontvangen van een printtegoed, het inloggen in Magister en 
de Elektronische Leer Omgeving (ELO), de klassenindeling, belboom en overige zaken worden door 
de mentor aan de leerling verstrekt. Dit gebeurt in de eerste schoolweek. 
 
We vertrouwen erop, je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en kijken uit naar het volgende 
schooljaar. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
De schoolleiding 
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Maandag 2-9 

Startdag docenten 
 
Leerjaar 1: 

 13.10: Ontvangst brugklasleerlingen, programma tot 16.00 uur,  
aansluitend boeken ophalen. 

 16.00-16.15: Boeken ophalen brugklasleerlingen: 

 1B: 626 

 1K: 650 

 1T: 621 
 
Leerjaar 2-3-4:  

 Boeken ophalen:  

 14:30  2B/3B/4B lesplein 626  

 14.50  2K/3K/4K lesplein 650 

 15.10  2T/3T/4T  lesplein 621 
 
Leerjaar 1 t/m 4: geen reguliere lessen 

Dinsdag 3-9 

Leerjaar 1: 

 Ochtend vrij 

 13.30-15.00 / 15.30 uur:  
Ontvangst iPad leerjaar 1 

 
Leerjaar 2 t/m 4:  

 Lesuur 1: start met mentor, vervolgens les t/m lesuur 6 volgens rooster 

 Instroomleerlingen leerjaar 2 t/m 4: ontvangst iPad  

Woensdag 4-9 

Leerjaar 1:  

 Introductiekamp (t/m 6-9) 
10.15: vertrek 1BBL 
11.00: vertrek 1KBL 
11.15: vertrek 1TL 

 
Leerjaar 2 t/m 4: 

 Reguliere lessen 

 Leerjaar 3: uitreiken kluissleutel door mentor 

Donderdag 5-9 

Leerjaar 1:  

 Introductiekamp (t/m 6-9) 
 
Leerjaar 2 t/m 3:  

 Leerjaar 2: introductie- / startdag (informatie volgt nog) 

 Leerjaar 3: introductie-/ startdag (informatie volgt nog) 
 
Leerjaar 4: 

 Leerjaar 4BBL/KBL: Start wekelijkse stage (5-9 t/m 19-03-2020) 

 Leerjaar 4TL: Reguliere lessen 

Vrijdag 6-9 

Leerjaar 1:  

 Introductiekamp (t/m 6-9) 

 15.00: terugkomst 1BB 

 15.15: terugkomst 1KBL 

 15.30: terugkomst 1TL 
 
Leerjaar 2 t/m 4:  

 Reguliere lessen 



 
 

 
 

 

 


