Aan de ouders/verzorgers en de
leerlingen van het Segbroek College
Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2018-2019
Den Haag, juli 2018
Geachte ouder/verzorger (en beste leerlingen),
Het lopende schooljaar is bijna ten einde en het nieuwe staat weer voor de deur. Voordat
het vakantiegevoel zich van ons meester maakt, vraag ik uw aandacht voor enkele zaken die
nog geregeld moeten worden of die bekend moeten zijn:

1. Jaarplanner begin schooljaar
2. Nieuwe boeken bestellen
3. Het startprogramma voor leerlingen op maandag 27 en dinsdag 28 augustus
4. Mededelingen over het afleggen van herexamens en het inleveren van taken op
maandag 27 augustus
5. Kennismakingsavonden voor ouders
6. Diverse mededelingen.
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1. JAARPLANNER BEGIN SCHOOLJAAR
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augustus 2018
26
week 35
27 Opstartdag: Openingsbijeenkomst, sectie, mentoren, nieuwjaarsborrel
28 Introductie (blokuur mentor)/begin lessen;
29
30
31 2e klassen Bergschenhoek
september 2018
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1
2
week 36
3 Brugklaskamp I t/m woensdag. kennismk nwe SegTh lln klas 1 (14.00 uur)
4
5 Brugklaskamp II t/m vrijdag
6
7
8
9
week 37
10 Aanvang Theaterlessen
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11 studiedag vanaf 4e uur
12 Opening talentjaar (mi-av)
13
14
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avond

infoavond BR KLV en
GBL

avond

infoavond 3H/3V
infoavond 4H
infoavond 5H/6V

infoavond 4V/5V
infoavond 2H/2V en
3M/4M
opening talentjaar
infoavond 2M/2HM
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2. NIEUWE BOEKEN BESTELLEN
In opdracht van de school levert van Dijk Educatie de schoolboeken. Deze heeft u gedurende
het schooljaar 2018-2019 in bruikleen van de school.
Ook nu heeft u de gelegenheid om thuis studieboeken voor het volgende schooljaar te
bestellen via de website van Van Dijk Educatie (www.vandijk.nl). Maak hierbij gebruik van de
op pagina 2 vermelde pakketnummers!
Het is aan te raden te wachten met bestellen tot zekerheid bestaat over bevordering of
doubleren! Dit geldt bijvoorbeeld bij een herexamen. Doet u dit niet, dan loopt u het gevaar
dat de kosten voor het door u bestelde ongebruikte pakket aan u doorberekend worden.
Let op !!!
Van Dijk Educatie bezorgt de boeken op het huisadres van de leerlingen aan het eind van
de zomervakantie.
Pakketnummers Van Dijk Educatief

Brugklas Mavo
Brugklas Havo/Mavo
Brugklas Havo/Vwo
Brugklas Atheneum

8.984/10461
8.984/10459
8.984/10458
8.984/10492

2Mavo
2Havo/Mavo

8.984/10465
8.984/10460

2Havo

8.984/10468

2Atheneum
2Gymnasium

8.984/10481
8.984/10462

3Mavo

8.984/10466

3Havo

8.984/10469

3Atheneum
3Gymnasium

8.984/10482
8.984/10464
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4Havo Cultuur en Maatschappij
4Havo Economie en Maatschappij
4Havo Natuur en Gezondheid
4Havo Natuur en Techniek

8.984/10476
8.984/10470
8.984/10472
8.984/10474

4Mavo

8.984/10467

4Vwo Cultuur en Maatschappij
4Vwo Economie en Maatschappij
4Vwo Natuur en Gezondheid
4Vwo Natuur en Techniek

8.984/10486
8.984/10485
8.984/10489
8.984/10480

5Havo Cultuur en Maatschappij
5Havo Economie en Maatschappij
5Havo Natuur en Gezondheid
5Havo Natuur en Techniek

8.984/10477
8.984/10471
8.984/10473
8.984/10475

5Vwo Cultuur en Maatschappij
5Vwo Economie en Maatschappij
5Vwo Natuur en Gezondheid
5Vwo Natuur en Techniek

8.984/10487
8.984/10483
8.984/10490
8.984/10478

6Vwo Cultuur en Maatschappij
6Vwo Economie en Maatschappij
6Vwo Natuur en Gezondheid
6Vwo Natuur en Techniek

8.984/10488
8.984/10484
8.984/10491
8.984/10479

3. LESROOSTERS EN MAGISTER
Aan het eind van de laatste vakantieweek (vrijdag 24 augustus) kunnen alle leerlingen hun
lesrooster via Magister inzien.
Alle nieuwe leerlingen ontvangen hun lesrooster tijdens de eerste wenochtend op dinsdag
28 augustus. Dan ontvangen ze ook de inlogcodes voor Magister. Zo kunnen zij ook digitaal
bij hun lesrooster. Ouders ontvangen hun inlogcode aan het begin van het schooljaar over
de post.
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We streven ernaar eventuele zij-instromende leerlingen hun rooster in de laatste
vakantieweek te mailen. Ook zij ontvangen de inlogcode voor Magister in de eerste
schoolweek.
Voor het beantwoorden van vragen over roosters of het oplossen van problemen daarmee,
is dinsdag (na de introductie) gelegenheid om bij de decanen langs te gaan.

AANVANG SCHOOLJAAR 18/19
4. HET STARTPROGRAMMA VOOR LEERLINGEN op MAANDAG 27 AUGUSTUS
EN DINSDAG 28 AUGUSTUS 2018
Maandag 27 augustus:
Eventuele taken + boeken inleveren
Vanaf 9.00 uur worden eventuele taken ingeleverd volgens de met de docent gemaakte
afspraken. Inleveren van boeken die gebruikt werden voor taken: van 10.00 tot 15.00 uur in
het Kleine Atrium kamer 025 bij mevrouw De Mos, voorzien van het formulier “Uitstel
inlevering huurboeken” van Van Dijk Educatie, dat in het bovenste boek voorin wordt
gelegd.
Voor de docenten is deze maandag de “opstartdag” voor het nieuwe schooljaar.
Dinsdag 28 augustus: ontvangst van leerlingen en begin van de lessen
GOUDSBLOEMLAAN: indeling klassen 1 t/m 4 (mavo en havo/mavo):
Brugklas 1 t/m 6:
- 08.15 u.:
Ontvangst van alle nieuwe brugklasleerlingen in de
Aula aan de Goudsbloemlaan.
- 08.15 - 11.55 u.:
Introductieprogramma door de mentor.
- 12.25 u.:
Aanvang van de lessen volgens het rooster
Tweede klas mavo en havo/mavo:
- 09.05 u:
Ontvangst in de Aula Goudsbloemlaan
- 09.05 -11.55 u.:
Introductieprogramma door de mentor.
- 12.25 u.:
Aanvang van de lessen volgens het rooster
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Derde klas mavo:
- 10:15 u:
- 10:30 -11.55 u.:
- 12.25 u.:

Ontvangst in de Aula Goudsbloemlaan
Introductieprogramma door de mentor.
Aanvang van de lessen volgens het rooster

Vierde klas mavo:
- 10.50 u:
- 11.05-11.55 u.:
- 12.25 u.:

Ontvangst in de Aula Goudsbloemlaan
Introductieprogramma door de mentor.
Aanvang van de lessen volgens het rooster

KLAVERSTRAAT: indeling leerjaren 1 t/m 6 (havo/vwo, atheneum en gymnasium):
Brugklassen 7 - 15
- 08.15 u.:

Ontvangst van alle nieuwe brugklasleerlingen aan de Klaverstraat
door de mentor.
Lokalenrooster staat op de monitor
- 08.15 u.-11.55 u.: Kennismakingsochtend
- 12.25 u.:
Aanvang van de lessen volgens het rooster

Tweede klassen havo, atheneum en gymnasium:
- 08.15 u.:
Ontvangst van alle klassen door de mentor.
Lokalen volgens het lesrooster (zie Magister)
- 10.15 u.:
Aanvang van de lessen volgens het rooster

3 havo, 3 atheneum/gymnasium:
- 08.15 u.:
Ontvangst van alle klassen door de mentor.
Lokalen volgens het lesrooster (zie Magister)
- 10.15 u.:
Aanvang van de lessen volgens het rooster
4 vwo:
- 08.15 u.:
- 10.15 u.:

Ontvangst van alle klassen door de mentor.
Lokalen volgens het lesrooster (zie Magister)
Aanvang van de lessen volgens het rooster
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4 havo :
- 08.15 u.:
- 10.15 u.:
5 havo :
- 09.05 u.:
- 10.15 u.:

5 vwo
- 09.05 u.:
- 10.15 u.:

6 vwo
- 09.05 u.:
- 10.15 u.:

Ontvangst van alle klassen en introductie in KS3.
Introductie met de mentoren in lokalen.
Aanvang van de lessen volgens het rooster

Ontvangst van alle klassen door de mentor.
Lokalen volgens het lesrooster (zie Magister)
Aanvang van de lessen volgens het rooster
Introductie donderdag 30 augustus in KS3,
vanaf het 5e lesuur (12.25)

Ontvangst van alle klassen door de mentor.
Lokalen volgens het lesrooster (zie Magister)
Aanvang van de lessen volgens het rooster

Ontvangst van alle klassen door de mentor.
Lokalen volgens het lesrooster (zie Magister)
Aanvang van de lessen volgens het rooster

Woensdag 29 augustus:
Alle leerlingen van het Segbroek College (GBL en KLV) starten met hun lessen volgens het
rooster in Magister.

4.KENNISMAKINGSAVONDEN VOOR OUDERS
Natuurlijk stellen we u als ouders/verzorgers graag in staat om kennis te maken met de
teamleider en de mentor van uw kind. De volgende data zijn hiervoor in de jaaragenda
gereserveerd; alle avonden beginnen om 19.00 uur:
● brugklassen GBL en KLV: donderdag 30 augustus
● 2 havo en 2 vwo: dinsdag 11 september
● 3 en 4 mavo: dinsdag 11 september
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●
●
●
●
●

2 mavo en 2 havo/mavo: donderdag 13 september
3 havo en 3 vwo: maandag 3 september
4 havo: dinsdag 4 september
4 en 5 vwo: maandag 10 september
5 havo en 6 vwo: donderdag 6 september

5. DIVERSE MEDEDELINGEN
Vakantierooster
Prinsjesdag
dinsdag 18 september 2018, de eerste 4 uur les
Herfstvakantie
maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober 2018
Kerstvakantie
maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie
maandag 25 februari t/m vrijdag 1 maart 2019
Meivakantie
vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 mei 2019
Hemelvaartsweekend donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei 2019
Pinksteren
maandag 10 juni 2019
Zomervakantie
maandag 21 juli 2019 t/m vrijdag 29 augustus 2019
Met nadruk wijzen wij erop dat de schoolleiding alleen in zeer bijzondere gevallen extra
vakantiedagen kan toestaan.
Vrijwillige ouderbijdrage
Voor de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage ontvangt u kort na het begin van het
schooljaar een factuur van € 110,- of een ander bedrag i.v.m. korting wanneer u meer
kinderen op onze school hebt. In de schoolgids staat is een uitgebreide tekst over de
vrijwillige ouderbijdrage opgenomen, inclusief de verantwoording van de uitgaven hieruit.
Pas na betaling van de vrijwillige ouderbijdrage wordt de schoolpas uitgereikt. Deze pas is
nodig voor onderwijskundige voorzieningen zoals de mediatheek; ook bekostigen we
bijvoorbeeld schoolfeesten voor een deel hiermee.
Schoolreizen
Het Segbroek organiseert elk jaar een aantal schoolreizen met een verplicht karakter. Dit
jaar gaan de brugklassen naar Texel, Veldhoven, Bergen op Zoom of de Ardennen (reissom
circa € 195,-), 3 mavo gaat naar Parijs (reissom rond de € 300,-), 4 havo gaat naar diverse
bestemmingen (reissom € 295,-). De reis voor 5 vwo gaat plaatsvinden na de meivakantie.
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We zijn nog druk bezig met de organisatie. na de zomervakantie krijgt u hierover nog meer
informatie.

De schoolgids 18/19
De schoolgids voor het schooljaar 18/19 staat voor de start van het nieuwe schooljaar op
onze site www.segbroek.nl.
Mede namens alle schoolmedewerkers wens ik u alvast een prettige vakantie!
Met vriendelijke groet,
drs. L.J. Timmermans
rector
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