
Betreft: Informatie start nieuwe schooljaar 2 t/m 6 havo/(t)vwo Venlo, juli 2022

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,

Het schooljaar 2021-2022 is nu voorbij. Voordat iedereen écht aan een welverdiende
vakantie begint, hebben we in deze brief enkele belangrijke zaken op een rij gezet die u en
uw kind moeten weten in verband met de start van het nieuwe schooljaar 2022-2023.

Vanaf 1 september verschijnt het rooster van uw kind in Magister. In Magister is ook te zien
bij welke coach uw kind is ingedeeld. In diezelfde week ontvangen ouders per brief nieuwe
inloggegevens voor Magister. Leerlingen kunnen met hun huidige gegevens inloggen via de
link: ogvo.magister.net.

De eerste lesweek

05-09-2022 Lesvrije dag voor leerlingen

06-09-2022 Start lessen volgens rooster

09-09-2022 Introductieactiviteiten voor klas 2, 3 en 4. Informatie volgt via de
mentor/coach.

Algemene ouderavonden in september/oktober

Datum Tijdstip Klas Locatie

27-09-2022 19.30-20.30 3 havo Aula

29-09-2022 19.00-20.00 2 havo Aula

29-09-2022 20.00-21.00 2 (tweetalig) vwo en 2
(tweetalig) hv

Aula

04-10-2022 19.30-20.30 3 (tweetalig) vwo en en 3
(tweetalig) hv

Aula

06-10-2022 19.30-21.30 4 (tweetalig) havo Lokalen E2, E3 en OLC

06-10-2022 19.30-21.00 4 (tweetalig) vwo Aula

11-10-2022 19.30-21.00 5 (tweetalig) havo Aula

13-10-2022 19.30-21.00 5 (tweetalig) vwo en 6
(tweetalig) vwo

Aula

http://ogvo.magister.net


Aanschaf grafische rekenmachine voor 4 havo/4 vwo-leerlingen

In de tweede fase van havo en vwo dient een leerling bij wiskunde een grafische
rekenmachine te gebruiken. Op alle scholen van Onderwijsgemeenschap Venlo en
Omstreken wordt de grafische rekenmachine van de firma Texas Instruments gebruikt. Alle
overige leermiddelen zijn daarop afgestemd. Leerlingen dienen de volgende rekenmachine
aan te aanschaffen: TI84 Plus CE-T.

Deze rekenmachine is goedgekeurd voor het gebruik bij de examens. Wij zijn ons ervan
bewust dat voor het examen de TInspire ook goedgekeurd is maar onze leermiddelen en
lessen zijn afgestemd op de TI-84 Plus CE-T.Omdat de wettelijke regelgeving aangepast is
zijn een aantal oudere type grafische rekenmachines niet meer toegestaan tijdens het
examen waar uw zoon of dochter aan gaat deelnemen. Dit heeft tot gevolg dat wanneer u
een grafische rekenmachine over kunt nemen van een kennis, een oudere broer of zus die
nog een grafische rekenmachine van het type TI-84 Plus T in bezit heeft, deze waarschijnlijk
niet gebruikt mag worden. Voor de zekerheid kunt u een tweedehands exemplaar van de
TI-84 Plus T de eerste wiskundeles door de wiskundedocent laten controleren.In verband
met de te verwachten grote aantallen bestellingen is het zaak zo spoedig mogelijk voor de
aanschaf van een grafische rekenmachine te zorgen. Vanaf het begin van het schooljaar
wordt van de grafische rekenmachine gebruik gemaakt en zal deze dus in het bezit van de
leerling moeten zijn.

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
● Sportkleding
● Extra schoolactiviteiten

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

Wij wensen iedereen een prettige vakantie toe en hopen alle leerlingen weer te mogen
begroeten op dinsdag 6 september.

Met vriendelijke groet,
De afdeling havo/vwo


