Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van leerjaar 2 t/m 6

Tilburg,

30 juni 2017

Kenmerk:

Onderwerp:

Einde schooljaar 2016-2017
Start schooljaar2017-2018

Beste leerlingen, geachte ouder(s)/verzorger(s),
In deze brief vinden jullie/vindt u informatie die van belang is voor de afloop van
het huidige en de start van het nieuwe schooljaar. Lees die informatie nauwkeurig
door en let goed op de data en de tijden waarop eenieder aan het begin van het
nieuwe schooljaar op school wordt verwacht. In het vervolg van deze brief richten
we ons in de aanspreekvorm met name tot de leerlingen.

Einde schooljaar 2016-2017
De laatste schooldag van het lopende schooljaar is vrijdag 14 juli a.s.. Die dag
worden de rapporten uitgereikt.
Het inleveren van de boeken vindt plaats op dinsdag 11 juli a.s.. Daarbij gelden
tijden die zijn vermeld in het schema aan het einde van deze brief. Hou je
zorgvuldig aan die tijden. Verder moet je erop letten dat je bij het inleveren van de
boeken een inleverformulier meebrengt. Dat formulier krijg je medio juni
toegestuurd door Van Dijk. Als je om wat voor reden dan ook tegen eind juni nog
geen formulier hebt ontvangen, kun je er een downloaden. Surf naar
www.vandijk.nl, vul je klantnummer in en de rest wijst zich vanzelf. Als je zonder
inleverformulier je boeken komt terugbrengen, neemt Van Dijk ze niet in. Je krijgt
een door Van Dijk ondertekende kopie van het inschrijfformulier retour. Bewaar dit
goed want dit is je bewijs voor de ontvangst van de door jou ingeleverde boeken.
Achteraan deze brief vind je de planning voor het inleveren van de kluissleutels en
de boeken.
Als je gebruik maakt van de herkansing (voor leerlingen uit klas 4h, 4a, 5a en
5tta), kun je het boek/de boeken voor het vak dat je herkanst nog even in je bezit
houden (en dus niet inleveren op 11 juli a.s.). Leerlingen die dit doen, krijgen van
ons een aparte brief waarin wordt uitgelegd hoe je het (de) nog niet ingeleverde
boek(en) op vrijdag 14 juli a.s. alsnog kunt inleveren.
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Start van het schooljaar 2017-2018
Het schooljaar 2017-2018 start op maandag 28 augustus 2017. Tijdens deze
eerste schooldag besteden we aandacht aan een aantal zaken die voor het begin
van het nieuwe schooljaar van belang zijn. Op deze eerste schooldag hoef je nog
geen boeken mee te nemen naar school. Breng alleen je agenda en een potlood
mee. Jullie worden op onderstaande tijden op school verwacht:

Leerjaar:

Aanvangstijd: Ontvangst:

Teamleider:

2 5M
3 5M
2tta en 3tta
2a
2h
2tl
3tl
4tl
3h en 3a
4h
4a/4tta

13.15 uur
13.30 uur
14.30 uur
14.00 uur
14.00 uur
13.15 uur
13.30 uur
13.45 uur
14.00 uur
14.00 uur
14.00 uur

mevr. P. Eren
dhr. K. van Tulder
mevr. J. de Waal
mevr. S. Frusch
mevr. S. Frusch
mevr. S. Iyriboz
mevr. Lagarde-de Waal
dhr. C Huijbregts
mevr. M. Schoonen
dhr. P. van Asperdt
dhr. E Geurts en
dhr. S. Siepel (tta)
mevr. C. de Wit
dhr. E Geurts en
dhr. S. Siepel (tta)

5h
14.45 uur
5a/5tta/6a/6tta 14.45 uur

Zie publicatiebord rode balie
Zie publicatiebord rode balie
In aula C
In aula C
In aula C
Atrium D (aula)
Atrium D (aula)
Atrium D (aula)
Overzicht komt bij de ingang
van gebouw A (3h en 3a)
en in de hal van gebouw B
(4h/4a/4tta, 5h/5a/5tta en
6a/6tta) te hangen

Op dinsdag 29 augustus a.s. beginnen de “echte” lessen, overeenkomstig het
rooster dat maandag 28 augustus bekend wordt gemaakt. Leerlingen van 3
havo/atheneum en 4 havo hebben een Trixdag of -middag. Het programma wordt
op maandag 28 augustus bekendgemaakt. Leerlingen van 2tl zullen beginnen met
2 coachdagen op dinsdag en woensdag. 3tl en 4tl start op dinsdag met één
coachdag. Er is dan geen reguliere les. Het programma hiervoor wordt op
maandag 28 augustus a.s. voor de betreffende leerlagen bekendgemaakt.

Klassenindeling
Vanaf maandag 28 augustus 12.00 uur is de klassenindeling zichtbaar in
Magister. De indeling van klassen is de taak en de verantwoordelijkheid van
school. Bij de indeling wordt gelet op diverse factoren zoals de verdeling
jongens/meisjes, het aantal leerlingen per klas, de gekozen richting en/of het
profiel, het vakkenpakket en de coach. Het hoort bij groei, ontwikkeling en
zelfstandigheid van leerlingen om in nieuwe groepen je plaats te kunnen vinden en
om niet afhankelijk te zijn van het feit of je vrienden of vriendinnen toevallig in
dezelfde klas zitten. Het is dan ook niet mogelijk om van klas te wisselen.
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Belangrijke (andere) data
Leshuis onderbouw (leshuisdirecteur dhr. T. Heijnen):
Ouderavond klas 2tta
13 september 2017 19.00 uur
Ouderavond klas 3tta
14 september 2017, 19.00 uur
Ouderavond klas 2h
12 september 2017, 18.45 uur
Ouderavond klas 2a
12 september 2017, 19:15 uur
Ouderavond profielkeuze & tta in de BB 3 tta 9 januari 2018, 19:30 uur

Leshuis vmbo + 5M (leshuisdirecteur dhr. K. van Tulder):
Ouderavond Trixweek klas 4 Reisinfo
7 september 2017, 19.00 uur
(groep 1) en 20.00 uur (groep 2)
Stage leerjaar 2 5M
21 en 22 september 2017
Ouderavond 2 5M
5 september 2017, 19.15 uur
Ouderavond 3 5M
12 september 2017, 19.30 uur
Ouderavond klas 2tl
12 september 2017, 18.45 uur
Ouderavond klas 3tl
12 september 2017, 19.15 uur
Ouderavond klas 4tl
12 september 2017, 19.45 uur
Leshuis havo en atheneum (leshuisdirecteur dhr. M. van Dongen):
Ouderavond klas 3h, 3a
14 september 2017, 19.30 uur
Ouderavond Trixweek klas 4 Reisinfo
7 september 2017, 19.00 (groep
1) en 20.00 uur (groep 2)
Ouderavond klas 4h
19 september 2017, 19.00 uur
Ouderavond klas 4a /4tta
19 september 2017, 19.00 uur
Ouderavond klas 5h
19 september 2017, 19.30 uur
Ouderavond klas 5a/5tta en 6a/6tta
19 september 2017, 19.30 uur
Ouderavond profielkeuze klas 3h en 3a
9 januari 2018, 19.30 uur

Vakanties/vrije dagen
Activiteit personeel
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

22 september 2017
16 t/m 20 oktober 2017
25 december 2017 t/m 5 januari 2018
12 februari t/m 16 februari 2018
2 april 2018
23 april t/m 4 mei 2018
10 en 11 mei 2018
21 mei 2018
9 juli t/m 17 augustus 2018
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Boeken (niet voor leerjaar 2 5M en 3 5M)
De school heeft de boekenverhuur ook voor het komende schooljaar uitbesteed
aan Van Dijk Educatie. Van Dijk zorgt ervoor dat de boeken die je nodig hebt
tegen het einde van de zomervakantie naar jouw huisadres worden gestuurd.
Zodoende heb je aan het begin van het nieuwe schooljaar in ieder geval de
beschikking over de benodigde boeken. Je bestelt je boeken via internet:
1. Surf naar de website www.vandijk.nl
2. Kies je plaats, je school en je klas en dan staat je leermiddelenlijst voor je
klaar
3. Maak je persoonlijke account aan om toegang te krijgen tot je digitale
leermiddelen en je persoonlijke klantomgeving.
Wanneer je al je gegevens hebt ingevuld, wordt jouw account aangemaakt
en kun je verdergaan met bestellen. Heb je al een eigen account dan log je
in met je gebruikersnaam en wachtwoord. Ben je deze gegevens vergeten?
Klik dan op de link onder het inlogscherm en vul de gevraagde gegevens in.
Er wordt direct een mail naar jouw e-mailadres gestuurd met je
inloggegevens.
Let op: bestel je boeken niet op naam van je ouders of broer/zus want
dan heb je geen toegang tot je digitale leermiddelen.
Je bestelt vanaf maandag 17 juli a.s. eenvoudig, snel en zonder fouten de boeken
voor het nieuwe schooljaar. Doe dit zo snel mogelijk (uiterlijk vrijdag 21 juli a.s.)
zodat je er zeker van bent dat de boeken voor aanvang van het nieuwe schooljaar
thuis worden bezorgd. De bestelde boeken worden via de post op het huisadres
bezorgd. Dat gebeurt uiterlijk op donderdag 17 augustus a.s. De bestelstatus kun
je altijd online checken op mijnvandijk.nl
De boeken zijn gratis. Ze worden namelijk door de school betaald. Dit geldt alleen
voor de reguliere leermiddelen. Ondersteunend leermateriaal, zoals
woordenboeken, rekenmachines en atlassen, blijven voor rekening van je
ouder(s)/verzorger(s). Voor het huren van boeken is een waarborgsom
verschuldigd aan de firma Van Dijk.
Vanuit de school is er één contactpersoon die zich bezighoudt met het
boekengebeuren: dat is de heer Edwin Dieleman. Als er nog vragen zijn, neem
dan contact met hem op. Hij is bereikbaar via 013 571 17 25 of
edieleman@beatrixcollege.nl.

Zelf aan te schaffen benodigdheden
Gedurende het schooljaar heb je een aantal spullen nodig die je zelf aan moet
schaffen. Een lijst van zelf aan te schaffen leermiddelen vind je op de homepage
website van het Beatrix College. We hanteren het ‘Bring your Own Device’
(BYOD) principe ten aanzien van digitale apparatuur. Daarnaast is het mogelijk
om op school een laptop te lenen op vertoon van het leerlingenpasje. Op de
website vind je een advies over eventueel aan te schaffen digitale apparatuur.
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Tijdens de gymlessen is het dragen van een schooltenue verplicht. Dat tenue is
verkrijgbaar via een link op de homepage op website van het Beatrix College.
Zaalschoenen of turnschoenen zijn toegestaan mits zij alleen voor lessen
lichamelijke opvoeding worden gebruikt. Schoenen die dagelijks gedragen
worden, mogen in de gymles niet worden gedragen.
Graag tot volgend schooljaar!

Schema inleveren kluissleutel en boeken.

Boeken inleveren in Aula A of Aula B (zie rooster hieronder)
Kluissleutels inleveren in de hal van Aula A of Aula B (zie rooster hieronder)
Liftsleutel inleveren bij conciërges in gebouw D
Dinsdag 11 juli 2017

09.00 uur – 09.30 uur
09.30 uur – 10.00 uur
10.00 uur – 10.30 uur
10.30 uur – 11.00 uur
11.00 uur – 11.15 uur
11.15 uur – 11.45 uur
11.45 uur – 12.15 uur
12.15 uur – 12.45 uur
12.45 uur – 13.00 uur
13.00 uur – 13.15 uur
13.15 uur – 13.45 uur
13.45 uur – 14.15 uur
14.15 uur – 14.45 uur
14.45 uur – 15.15 uur
15.15 uur – 15.45 uur
15.45 uur – 16.00 uur

Aula A

Aula B

1 5M / 1th1 / 1th2
1th3 / 1th4 / 1th5
1th6 / 1th7 / 1th8
2tta1 / 2tta2 / 2tta3
2h1 / 2h2
2h3 / 2h4 / 2h5 / 2 5M
3 5M / 3h1 / 3h2 / 3h3
3h4 / 3h5 / 3tta1 / 3tta2
3tta3 / 3a1 / 3a2
pauze
4tl1/ 4tl2 / 4tl3 / 4tl4
4tl5 / 4tl6 / 4tl7 / 4tl8
4tl9 / 4a3 / 4a4 / 4a5
5h1 / 5h2 / 5h3 / 5h4
5h5 / 5h6 / 5h7 / 5h8
6tta1 / 6tta2 / 6a1

1ha1 / 1ha2 / 1ha3
1ha4 / 1a1 / 1a2
1tta1 / 1tta2
2tl1 / 2tl2 / 2tl3
2tl4 / 2tl5
2tl6 / 2a1 / 2a2
3tl1 / 3tl2 / 3tl3
3tl4 / 3tl5
3tl6 / 3tl7
pauze
4h1 / 4h2 / 4h3 / 4h4
4h5 / 4h6 / 4h7 / 4h8
4h9 / 4tta1 / 4tta2
5tta1 / 5tta2 / 5a3
5a4 / 5a5
6a2 / 6a3 / 6a4
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