
Betreft: Informatie start nieuwe schooljaar vmbo en THavo+-brugklas
Venlo, juli 2022

Beste bijna-brugklasser, beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Wij gaan jou de eerste weken intensief helpen om je zo snel mogelijk thuis te laten voelen op
de nieuwe school. Daar zijn onze introductiedagen voor waarin uitgebreid kennis gemaakt
wordt met het gebouw, de lokalen, de mentor/coach en natuurlijk het allerbelangrijkste: jouw
klasgenoten. Er wordt uitleg gegeven over de schoolboeken en het lesrooster met alle
vakken en alle docenten die daarbij horen. Je gaat de eerste weken dus lekker met je klas
aan de slag om alles en iedereen goed te leren kennen. De tijd zal vliegen! Dat komt omdat
alles op een relaxte en gezellige manier zal worden uitgelegd.

De eerste schoolweek: waar moet je zijn en wat gaan we doen?

Op College Den Hulster zijn twee locaties om je fiets neer te zetten, de ingang is via de
Waterhoenstraat. De ene locatie is bestemd voor de afdeling vmbo en THavo+. De andere is
voor de afdeling havo/vwo. Bij de start van het schooljaar zullen de conciërges aanwezig zijn
om je naar de juiste plek te wijzen.

Vanaf 1 september verschijnt het rooster van leerlingen in Magister. In Magister is ook te zien
bij welke coach de leerling is ingedeeld. In diezelfde week ontvangen ouders per brief
inloggegevens en instructies voor Magister.

Maandag 5 september is een lesvrije dag voor leerlingen. Dinsdag 6 september is jouw
eerste schooldag. Deze ochtend staat in het teken van verdere kennismaking met de
mentor/coach en de klasgenoten. De mentor/coach zal uitleg geven over het reilen en zeilen
op school. Met al je vragen kun je bij hem/haar terecht. Tijdens de kennismakingsmiddag op
woensdag 22 juni is al informatie gegeven over de klassenindeling. Het globale programma
voor deze week ziet er als volgt uit voor de klassen C1VM1-2-3 en C1VM1-2DT en
C1TH1-2:

Dinsdag  6 september (09.05 uur - ongeveer 14.10 uur):
De leerlingen worden om 9.05 uur op school verwacht in de aula. Daar worden ze opgehaald
door hun coach. Zorg dat je een lunchpakketje, een etui en je chromebook bij je hebt. Op
deze dag wordt ook de kluissleutel uitgedeeld.

Woensdag 7 september (09.05 uur - ongeveer 14.10 uur):
De leerlingen worden om 9.05 uur op school verwacht. Zorg dat je een lunchpakketje, een
etui, je lo-spullen en je chromebook bij je hebt. Deze dag zal bestaan uit proeflessen.

Donderdag 8 september (08.15 uur - ongeveer 12.00 uur):
Sportactiviteiten. Zorg dat je sportkleding aan hebt. Wij zorgen voor wat lekkers.
Chromebook mag deze dag thuis blijven.

Vrijdag 9 september (09.05 uur - ongeveer 14.10 uur):
Activiteiten op school en in het centrum van Venlo. Start- en eindtijden zijn verschillend per
klas en worden in de introductieweek gecommuniceerd.



Extra schoolactiviteiten
Je krijgt in de eerste weken ook informatie over activiteiten waarvoor jij je kunt inschrijven
naast je lesrooster. Dus lessen of activiteiten die je gaat volgen omdat jou dat simpelweg
leuk lijkt of omdat je weet dat daar jouw talent ligt. Zo willen wij jou nu al wijzen op de
volgende activiteiten:
○ De sportklas
○ De fashionclass
○ Hulster Movies
○ Beamteam

Meer informatie hierover vind je op onze Schoolwiki via onze website. Denk in de vakantie
maar eens goed na of je deel wilt nemen aan een van bovenstaande activiteiten. Het lijkt ons
in ieder geval hartstikke leuk om jou komend schooljaar bij een van deze activiteiten te zien.
Tijdens de introductieweek zal jouw coach hierover meer informatie geven en ook
deelnameformulieren uitdelen. We komen er dus zeker op terug!

Wat moet je voor de brugklas aanschaffen?
Algemeen:
● Stevige tas (rugzak)
● Een etui met inhoud: blauwe pen, rode pen, markeerstiften, potlood, gum, puntenslijper,

enkele kleurpotloden, pritt-stift en een schaartje.

Per vak:
● Nederlands (NE): A4-schrift met lijntjes
● Engels (EN): A4-schrift met lijntjes
● Wiskunde (WI): A4-schrift met ruitjes (ruit 1cm bij 1cm), passer, geodriehoek,

rekenmachine (CASIO fx 82ex)
● Beeldende vorming (BV): HB- & 2B-potlood, passer, gum, puntenslijper en setje

kleurpotloden
● Muziek (MU): snelhechter
● Mens en maatschappij (MM): A4-schrift met lijntjes, klapper (24-rings)
● Geschiedenis (GS): A4-schrift met lijntjes
● Aardrijkskunde (AK): A4-schrift met lijntjes
● Frans (Fa): A4-schrift met lijntjes
● Duits (DU): A4-schrift met lijntjes
● Lichamelijke opvoeding (LO):

 Tijdens de LO-lessen op onze school is het voor leerlingen verplicht om een wit effen
t-shirt en een zwarte korte broek (of een zwarte korte legging voor meisjes) te dragen.
Via deze site is het mogelijk om een t-shirt met het logo van school en eventueel een
sportbroek aan te schaffen. De kosten hiervoor zijn € 5,75 voor het shirt en € 9,50 voor
de sportbroek. Bestellingen die uiterlijk 15 augustus 2022 zijn besteld, worden kosteloos
op school geleverd en voor de eerste gymles uitgereikt aan de leerlingen. Het is niet
verplicht om dit type shirt en broek aan te schaffen. Een eigen gekocht wit shirt en
zwarte korte broek mag ook.

Extra voor Design & Technology:
● Elastomap
● Zwarte fineliner
● 2B-potlood
● Indien mogelijk is een eigen rolmaat ook handig

https://kledingcollegedenhulster.mkhbusiness.nl/index.php?route=product/category&path=63


Algemene ouderavond
De ouderavond voor de brugklas THavo+ vindt plaats op dinsdag 20 september om 18.30
uur. Die voor de brugklassen vmbo (C1VM en C1VMDT) vindt plaats op woensdag 21
september om 18.30 uur. U ontvangt via de mail bij de start van het nieuwe schooljaar een
uitnodiging.

Praktische informatie op onze Schoolwiki
Om het nieuwe schooljaar na de zomervakantie goed te starten, verwijzen we graag naar
onze nieuwe Schoolwiki! In de Schoolwiki staat alle praktische informatie handig gebundeld
en informeren wij onder andere over:
● Ons algemene telefoonnummer
● Ziekmelden
● Roosters
● Vakantiedagen
● Magister
● Schoolpassen en betalen op school
● Schoolboeken en digitale leermiddelen
● Extra schoolactiviteiten

Vanaf vrijdag 29 juli is de Schoolwiki via onze schoolwebsite te raadplegen. Lezen jullie het
door voordat het nieuwe schooljaar start?

OGVO app
Voor de schoolcommunicatie gebruiken alle scholen van OGVO een mobiele app
(iOS/Android), de OGVO-app. Met de app leest u onder andere al het nieuws en berichten
van de school en klas van uw kind en kunt u via berichten makkelijk vragen stellen aan de
school en de mentor. Ook het ziek-en betermelden gaat via de app. Handig dus om de
app te downloaden, mocht u dit nog niet gedaan hebben.

Voor meer informatie over de app, verwijzen wij u graag door naar hoyapp.nl. In het Support
Center van Hoy vindt u tutorials en veelgestelde vragen via support.infowijs.nl

Een fijne zomervakantie gewenst en we zien de leerlingen graag aan de start van het nieuwe
schooljaar! Wij verheugen ons erop.

Met vriendelijke groet,

Team 1-2 vmbo & 1THavo+

https://hoyapp.nl/
http://hoy.app/faq/parent

