Aan de ouders/verzorgers en de
leerlingen van het Segbroek College

Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2019-2020
Den Haag, juli 2019

Geachte ouder/verzorger (en beste leerlingen),
Het lopende schooljaar is ten einde en het nieuwe staat weer voor de deur. Graag vraag ik
uw aandacht voor enkele zaken die bekend moeten zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jaarplanner begin schooljaar
Nieuwe boeken bestellen
Lesrooster en Magister
Het startprogramma voor leerlingen op dinsdag 3 september
Kennismakingsavonden voor ouders
Diverse mededelingen.
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1. JAARPLANNER BEGIN SCHOOLJAAR
september 2019

1

avond

week 36
Start periode 1

ma

2 Opstartdag

di

3 Introductieprogramma's

wo

4 Start lessen volgens rooster

info BR 1 t/m 6

do

5

info BR 7 t/m 14

vr

6 2e klassen: Bergschenhoek
7
8

ma

week 37

9 BR-kampen

info 6V
info 2H/2V

di

10 BR-kampen

info 3M/4M

wo

11 BR-kampen

info 5H

do

12 BR-kampen, excursie delegatie China-gangers

info 3H

vr

13 BR-kampen
14
15

week 38

ma

16 ontruimingsoefening KLV

info 4H/3V

di

17 Prinsjesdag, les tot 12.00 uur

wo

18

info 4V/5V

do

19 ontruimingsoefening GBL

info 2M/2HM

vr

20
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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
2019-2020 in bruikleen van de school. In de eerdere Nieuwsbrief en op de site van de school vindt u de verdere
informatie.
Let op !!!
Van Dijk Educatie bezorgt de boeken op het huisadres van de leerlingen aan het eind van de zomervakantie.

3. LESROOSTERS EN MAGISTER
Aan het het begin van het schooljaar kunnen alle leerlingen hun lesrooster via Magister inzien.
4. HET STARTPROGRAMMA VOOR LEERLINGEN op DINSDAG 3 SEPTEMBER 2019

Maandag 2 september:
Voor de docenten is deze maandag de “opstartdag” voor het nieuwe schooljaar.

Dinsdag 3 september:
Ontvangst van leerlingen
Alle leerlingen nemen mee naar school:
● markers (roze, geel, oranje, blauw, groen)
● snelhechter
● pennen
● kleurtjes (potlood of stift)
De leerlingen hoeven geen agenda te kopen. Deze krijgen ze van school.
Voor alle leerlingen geldt dat de lessen volgens het normale rooster beginnen op woensdag 4 september.

GOUDSBLOEMLAAN: indeling klassen 1 t/m 4 (mavo en havo/mavo):
Brugklassen 1 t/m 6:
- 11.30 tot 15.30 uur: Ontvangst van alle nieuwe brugklasleerlingen Goudsbloemlaan.
Introductieprogramma door de mentor.
2M en 2HM:
- 12.00 tot 15.30 uur: Ontvangst van alle leerlingen. Introductieprogramma door de mentor (zie magister welk
lokaal).

3

3M:
- 12.30 tot 15.30 uur: Ontvangst van alle leerlingen. Introductieprogramma door de mentor (zie magister welk
lokaal).
4M:
- 12.30 tot 15.30 uur: Ontvangst van alle leerlingen. Introductieprogramma door de mentor (zie magister welk
lokaal).

KLAVERSTRAAT: indeling leerjaren 1 t/m 6 (havo/vwo, atheneum en gymnasium):
Brugklassen 7 t/m 14
- 08.15 tot 12.00 uur: Introductieprogramma
2H, 2V en 3V:
-08.30 tot 12.00 uur: introductieprogramma (start in de aula);
5H:
-08.30 tot 12.00 uur: introductieprogramma (start in KS3)
3H, 4V, 5V en 6V
-12.30 tot 16.00 uur: introductieprogramma (start in de aula)
4H
-12.30 tot 16.00 uur: introductieprogramma (start in KS3)

Woensdag 4 september:
Aanvang lessen volgens lesrooster.

5. 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 1 t/m 6: woensdag 4 september
brugklassen 7 t/m 14: donderdag 5 september
2 havo en 2 vwo: dinsdag 10 september
3 en 4 mavo: dinsdag 10 september
2 mavo en 2 havo/mavo: donderdag 19 september
3 havo: donderdag 12 september
4 havo en 3 vwo: maandag 16 september
4 en 5 vwo: woensdag 18 september
5 havo: woensdag 11 september
6 vwo: maandag 9 september
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6. DIVERSE MEDEDELINGEN

Vakantierooster
Prinsjesdag
dinsdag 17 september 2019, les tot 12.00 uur
Herfstvakantie
maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober 2019
Kerstvakantie
maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari 2020
Paasweekend
vrijdag 10 april t/m maandag 13 april 2020
Meivakantie
vrijdag 20 april t/m dinsdag 5 mei 2020
Hemelvaartsweekend
donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020
Pinksteren
maandag 1 juni 2020
Zomervakantie
maandag 20 juli 2019 t/m vrijdag 28 augustus 2020
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 in verband met korting wanneer u meer kinderen op onze school hebt.
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 Vierhouten, Bergen op Zoom, Bunnik of de Ardennen (reissom circa € 195,-), 3 mavo gaat
naar Parijs (reissom rond de € 300,-), 4 havo gaat naar diverse bestemmingen (reissom tussen € 335,- en €
580,-). De reis voor 5 vwo (reissom circa € 475,-) gaat eveneens plaatsvinden in de derde week van september.
De reizen zijn gekoppeld aan profielen en vakken. De leerlingen met natuurkunde in hun profiel gaan naar
München, de leerlingen met aardrijkskunde en/of geschiedenis gaan naar Ieper, Normandië en Parijs. En voor
de leerlingen die in 5 vwo starten met het Cambridge-programma is er een reis naar Oxford, Cambridge en
Londen. Na de zomervakantie krijgt u hierover nog meer informatie.
Mede namens alle schoolmedewerkers wens ik u een prettige vakantie!
Met vriendelijke groet,
drs. L.J. Timmermans, rector
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