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Aan de ouders/verzorgers en leerlingen van klas 7 t/m 12.3 
  

Den Haag, 17 juli 2018 
 
Betreft:   

• schoolopening op maandag 27 augustus   
• ophalen schoolboeken / leermiddelen nieuwe schooljaar  
• ouderavonden in september 

 
Kenmerk:  18/001/MSU  

  
Beste ouders/verzorgers en leerlingen,  
 
Vooruitlopend op de start van het nieuwe schooljaar zenden wij u nu alvast informatie rondom de 
schoolopening, het afhalen van schoolboeken en de eerste ouderavonden.  
 
Schoolopening 
Alle leerlingen worden op de eerste schooldag op maandag 27 augustus volgens onderstaand 
schema verwacht op de Abbenbroekweg 7 óf de Waalsdorperweg 12.  De nieuwe 1e klassers 
(onderbouw) en de 7e klassers worden hierbij feestelijk ingezongen. Hierna kunnen alle leerlingen hun 
boeken ophalen op de Waalsdorperweg. Dinsdag 28 augustus starten we met de lessen om 8:30 uur. 
 
ABBENBROEKWEG: 
 8:30 – 9:30 uur                                         10:00 – 11:00 uur                            1 1:30 – 12:30 uur 

klas  Klassen/ periode leraar   klas  Klassen/periode leraar   klas  Klassen/periode leraar  
1 a Nicolet Goedhart  1 b Maartje van Doesburg  2 a Jacomijn de Groot 
2 b Thamar Hupkes  3 a Irene Schluter  4 b Jasmijn Stoelman 
3 b Christel Houtermans  4 a Carolien Kaptein  4 c Andreas Driessen 
5 a Lot Hooghiemstra  5 b Fréderique Gorkovoi  6 a Jasper van Heesewijk 
6 b Kari Liv Breivik       
8.3 Christiaan Naves  8.2 Ashley North  8.1 Wout Balsma 
9.3 Frank Oele  9.4 Nico de Grooth  9.1 Ton Huijbregts 
11.1 Adri Zuiderwijk  11.2 Lennart Gernand  11.3 Marc Kuijpers 
12.1 Chris van Eck/ 

Marcel Johansen 
 12.2 Chris van Eck/ 

Marcel Johansen 
 12.3 Judith Aïss/ Nico de 

Grooth 
 
WAALSDORPERWEG: 
8:30 – 9:30 uur                                               10:00 – 11:00 uur 

klas  Klassen/ periode leraar   klas  Klassen  / periode  leraar  
7.1 Jos Oltshoorn  7.2 Maarten Zwakman 
7.3 Marie-Louise Furnée  7.4 Cathrineke de Letter/ 

Susanne van Schaick 
7.5 Brigy Looyschelder  8.5 Peter Buddenberg 
8.4 Bodine Bonnenberg  8.6 Jurriën Matla 
9.2 (Arthur Polderman)  9.5 Floris van Veen 
10.1 Emanuel Klinkenberg  9.6 Rimmert Leverland 
10.3 Peter Huizing  10.2 Timothy Prins 
10.5 Ewout Oschmann  10.4 Carin Touwslager 
11.4 Freek Weeda  10.6 Marcel Nieuwland 
   11.5 Jos Alaerts 
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Schoolboeken / leermiddelen 
 

Net als het afgelopen schooljaar is de school verantwoordelijk voor het leveren van de schoolboeken 
aan de leerlingen. De school heeft gekozen voor een intern boekenfonds, hetgeen inhoudt dat de 
school eigenaar is van alle schoolboeken en die uitleent aan de leerlingen.  
  
Hiervoor gelden de volgende regels:  
• De school is eigenaar van de boeken.  
• De leerling krijgt de boeken in bruikleen voor een periode van één schooljaar. 
• Alleen in de werkboeken mag worden geschreven.   
• Aan het eind van het schooljaar worden de boeken ingenomen en gecontroleerd. Er wordt bij 

eventuele beschadigingen op dat moment een notitie in het boek gemaakt. In de eerste week van 
de school kunnen leerlingen bij de Receptie aangeven als zij menen dat het boek beschadigd is 
en er géén notitie hiervan in het boek staat. 

• Bij vermissing of beschadiging van een boek aan het einde van het schooljaar dient de volledige 
nieuwprijs te worden voldaan. Bewaart u de uitgifte lijst zorgvuldig! Dan weet u immers wat de 
leerling ontvangen heeft. 

• De verschillende werkboeken hoeven niet geretourneerd te worden. 
• Dit schooljaar staat er een stempel in ieder schoolboek waar de leerling zijn naam kan 

opschrijven. Het eigenaarschap is dan helder.   
• Alle leerlingen ontvangen de boeken op maandag 27 augustus in hun eigen klaslokaal. 
 
Voor alle duidelijkheid: niet álle boeken en leermiddelen vallen onder deze gratis 
schoolboekenregeling. Als bijlage bij deze brief vindt u de lijst van leermiddelen, die door de leerling 
zélf moeten worden aangeschaft evenals de aanbieding van Scheepstra rekenmachines voor het 
tegen gereduceerd tarief bestellen van de grafische rekenmachine voor de klassen die deze machine 
nodig hebben.  
  
Periodeschriften vallen niet onder deze leermiddelen en worden door de school verstrekt. 
  
Bij de geleverde boeken zit een flyer van Slim.nl die via een webwinkel speciaal voor leerlingen, 
onderwijskorting op software aanbieden.  
 
 
Ouderavonden in september 
 
Voor de volgende klassen is er een ouderavond vroeg in het schooljaar ingepland. 
 
11.3 + 11.4 + 12.3 (Havo 5)  - dinsdag 4 september 
7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4  - maandag 10 september 
10.4    - maandag 17 september 
  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Sietske Asselbergs  
Conrector  


