
 

Dinsdag 30 augustus ‘22 
08:15 Mentoruur 
 
Tijdens de dit moment ga je met je mentor 
belangrijke zaken bespreken zoals, het 
leerlingen statuut, te laat komen, 
ziekmelden. Je bespreekt ook de planning 
van de dag. Je begint iedere 
introductiedag met een mentoruur. 

08:30 – 10:00 Basketballen 

Onder leiding van Henk van ’’Pest mij 
maar’’ ga jij samen met je klas 
basketballen. 

10:15 – 11:15 Brief aan jezelf 

Zoals je eerder hebt kunnen lezen ga je 
individuele kennismakingsgesprekken 
voeren. Het is fijn om het gesprek goed 
voor te bereiden. Dit doe je met een brief 
aan jezelf. 

11:35 - 13:05  Mijn handleiding 

Gedurende de komende 90 minuten ga je 
jou handleiding schrijven. Dit doe je onder 
begeleiding van je mentor. Daarna zal je 
allerlei activiteiten doen om wat je hebt 
gemaakt daadwerkelijk te benutten. 

woensdag 31 augustus ‘22 
08:15 Mentoruur 

Tijdens de dit moment ga je met je mentor 
belangrijke zaken bespreken zoals, het 
leerlingen statuut, te laat komen, 
ziekmelden. Je bespreekt ook de planning 
van de dag. Je begint iedere 
introductiedag met een mentoruur.  

 

 

 

 

 

 

09:15 – 10:15 Tumult ‘’kennismaken’’ 

Je gaat een lesje maken in je boekje van 
Tumult. Zorg ervoor dat je de boeken van 
Tumult meeneemt!! 

10:35 – 11:35 Opfriscursus ICT 

Weet jij al je codes nog? Weet jij nog hoe 
het printen werkt? Hoe sla ik zaken op? 
Dit ga je tijdens dit uurtje allemaal 
bespreken en uitvinden. 

11:35 - 14:05  Strandvermaak! 

Hoe lekker is dit? Samen met de rest van 
leerjaar 2 ga jij naar het strand in  Wijk aan 
Zee.   

Zorg ervoor dat je comfortabele kleding 
aanhebt. Je gaat namelijk allerlei 
sportactiviteiten uitvoeren.  Vergeet ook 
niet om voldoende drinken mee te nemen. 
We fietsen samen vanuit school naar het 
strand. 

Donderdag 1 september ‘22 
09:15 – 12:30 Knutselen/Brunch 

Je begint met het personaliseren van de 
kaft van je agenda. Heb je een leuke foto 
of leuke stickers, neem deze dan mee. 
Vergeet je kleurpotloden en schaar niet 

      

Je gaat met je klas deze fantastische week 
afsluiten. Hoe? Dit doe je middels een 
‘’brunch’’. Neem wat lekkers mee om te 
delen op school en wij zullen er voor 
zorgen dat er genoeg drinken beschikbaar 
is.  



 

Dinsdag 30 augustus ‘22 
08:15 Mentoruur 
 
Tijdens de dit moment ga je met je mentor 
belangrijke zaken bespreken zoals, het 
leerlingen statuut, te laat komen, 
ziekmelden. Je bespreekt ook de planning 
van de dag. Je begint iedere 
introductiedag met een mentoruur. 

08:30 – 10:00  Mijn handleiding 

Gedurende de komende 90 minuten ga je 
jou handleiding schrijven. Dit doe je onder 
begeleiding van je mentor. Daarna zal je 
allerlei activiteiten doen om wat je hebt 
gemaakt daadwerkelijk te benutten. 

10:15 – 11:45 Basketballen 

Onder leiding van Henk van ’’Pest mij 
maar’’ ga jij samen met je klas 
basketballen. 

12.15 - 13:15 Tumult ‘’kennismaken’’ 

Je gaat een lesje maken in je boekje van 
Tumult. Zorg ervoor dat je de boeken van 
Tumult meeneemt!! 

woensdag 31 augustus ‘22 
08:15 Mentoruur 

Tijdens de dit moment ga je met je mentor 
belangrijke zaken bespreken zoals, het 
leerlingen statuut, te laat komen, 
ziekmelden. Je bespreekt ook de planning 
van de dag. Je begint iedere 
introductiedag met een mentoruur.  

 

 

 

 

 

 

 

09:15 - 10:15 Opfriscursus ICT 

Weet jij al je codes nog? Weet jij nog hoe 
het printen werkt? Hoe sla ik zaken op? 
Dit ga je tijdens dit uurtje allemaal 
bespreken en uitvinden. 

10:35 - 11:35 Brief aan jezelf 

Zoals je eerder hebt kunnen lezen ga je 
individuele kennismakingsgesprekken 
voeren. Het is fijn om het gesprek goed 
voor te bereiden. Dit doe je met een brief 
aan jezelf. 

11:35 - 14:05  Strandvermaak! 

Hoe lekker is dit? Samen met de rest van 
leerjaar 2 ga jij naar het strand in  Wijk aan 
Zee.   

Zorg ervoor dat je comfortabele kleding 
aanhebt. Je gaat namelijk allerlei 
sportactiviteiten uitvoeren.  Vergeet ook 
niet om voldoende drinken mee te nemen. 
We fietsen samen vanuit school naar het 
strand. 

Donderdag 1 september ‘22 
09:15 – 12:30 Knutselen/Brunch 

Je begint met het personaliseren van de 
kaft van je agenda. Heb je een leuke fot of 
leuke stickers, neem deze dan mee. 
Vergeet je kleurpotloden en schaar niet 

      

Je gaat met je klas deze fantastische week 
afsluiten. Hoe? Dit doe je middels een 
‘’brunch’’. Neem wat lekkers mee om te 
delen op school en wij zullen er voor 
zorgen dat er genoeg drinken beschikbaar 
is. 



 

Dinsdag 30 augustus ‘22 
09:15 Mentoruur 
 
Tijdens de dit moment ga je met je mentor 
belangrijke zaken bespreken zoals, het 
leerlingen statuut, te laat komen, 
ziekmelden. Je bespreekt ook de planning 
van de dag. Je begint iedere 
introductiedag met een mentoruur. 

10:15 - 11:45  Mijn handleiding 

Gedurende de komende 90 minuten ga je 
jou handleiding schrijven. Dit doe je onder 
begeleiding van je mentor. Daarna zal je 
allerlei activiteiten doen om wat je hebt 
gemaakt daadwerkelijk te benutten. 

12:00-13:30 Basketballen 

Onder leiding van Henk van ’’Pest mij 
maar’’ ga jij samen met je klas 
basketballen. 

13:30 - 14:30 Opfriscursus ICT 

Weet jij al je codes nog? Weet jij nog hoe 
het printen werkt? Hoe sla ik zaken op? 
Dit ga je tijdens dit uurtje allemaal 
bespreken en uitvinden. 

woensdag 31 augustus ‘22 
08:15 Mentoruur 

Tijdens de dit moment ga je met je mentor 
belangrijke zaken bespreken zoals, het 
leerlingen statuut, te laat komen, 
ziekmelden. Je bespreekt ook de planning 
van de dag. Je begint iedere 
introductiedag met een mentoruur.  

 

 

 

 

 

 

 

09:15 - 10:15 Brief aan jezelf 

Zoals je eerder hebt kunnen lezen ga je 
individuele kennismakingsgesprekken 
voeren. Het is fijn om het gesprek goed 
voor te bereiden. Dit doe je met een brief 
aan jezelf.  

10:35 - 11:35 Tumult ‘’kennismaken’’ 

Je gaat een lesje maken in je boekje van 
Tumult. Zorg ervoor dat je de boeken van 
Tumult meeneemt!! 

11:35 - 14:05  Strandvermaak! 

Hoe lekker is dit? Samen met de rest van 
leerjaar 2 ga jij naar het strand in  Wijk aan 
Zee.   

Zorg ervoor dat je comfortabele kleding 
aanhebt. Je gaat namelijk allerlei 
sportactiviteiten uitvoeren.  Vergeet ook 
niet om voldoende drinken mee te nemen. 
We fietsen samen vanuit school naar het 
strand. 

Donderdag 1 september ‘22 
09:15 – 12:30 Knutselen/Brunch 

Je begint met het personaliseren van de 
kaft van je agenda. Heb je een leuke foto 
of leuke stickers, neem deze dan mee. 
Vergeet je kleurpotloden en schaar niet 

      

Je gaat met je klas deze fantastische week 
afsluiten. Hoe? Dit doe je middels een 
‘’brunch’’. Neem wat lekkers mee om te 
delen op school en wij zullen er voor 
zorgen dat er genoeg drinken beschikbaar 
is. 



 

Dinsdag 30 augustus ‘22 
08:15 Mentoruur 
 
Tijdens de dit moment ga je met je mentor 
belangrijke zaken bespreken zoals, het 
leerlingen statuut, te laat komen, 
ziekmelden. Je bespreekt ook de planning 
van de dag. Je begint iedere 
introductiedag met een mentoruur. 

09:15 - 10:15 Opfriscursus ICT 

Weet jij al je codes nog? Weet jij nog hoe 
het printen werkt? Hoe sla ik zaken op? 
Dit ga je tijdens dit uurtje allemaal 
bespreken en uitvinden. 

10:35 - 11:35 Tumult ‘’kennismaken’’ 

Je gaat een lesje maken in je boekje van 
Tumult. Zorg ervoor dat je de boeken van 
Tumult meeneemt!! 

11:35 – 14:05  mijn handleiding 

Gedurende de komende 90 minuten ga je 
jou handleiding schrijven. Dit doe je onder 
begeleiding van je mentor. Daarna zal je 
allerlei activiteiten doen om wat je hebt 
gemaakt daadwerkelijk te benutten. 

woensdag 31 augustus ‘22 
08:15 Mentoruur 

Tijdens de dit moment ga je met je mentor 
belangrijke zaken bespreken zoals, het 
leerlingen statuut, te laat komen, 
ziekmelden. Je bespreekt ook de planning 
van de dag. Je begint iedere 
introductiedag met een mentoruur.  

 

 

 

 

 

 

08:30 - 10:15 Basketballen 

Onder leiding van Henk van ’’Pest mij 
maar’’ ga jij samen met je klas 
basketballen. 

10:35 - 11:35 Brief aan jezelf 

Zoals je eerder hebt kunnen lezen ga je 
individuele kennismakingsgesprekken 
voeren. Het is fijn om het gesprek goed 
voor te bereiden. Dit doe je met een brief 
aan jezelf.  

11:35 - 14:05  Strandvermaak! 

Hoe lekker is dit? Samen met de rest van 
leerjaar 2 ga jij naar het strand in  Wijk aan 
Zee.   

Zorg ervoor dat je comfortabele kleding 
aanhebt. Je gaat namelijk allerlei 
sportactiviteiten uitvoeren.  Vergeet ook 
niet om voldoende drinken mee te nemen. 
We fietsen samen vanuit school naar het 
strand 

Donderdag 1 september ‘22 
09:15 – 12:30 Knutselen/Brunch 

Je begint met het personaliseren van de 
kaft van je agenda. Heb je een leuke foto 
of leuke stickers, neem deze dan mee. 
Vergeet je kleurpotloden en schaar niet 

      

Je gaat met je klas deze fantastische week 
afsluiten. Hoe? Dit doe je middels een 
‘’brunch’’. Neem wat lekkers mee om te 
delen op school en wij zullen er voor 
zorgen dat er genoeg drinken beschikbaar 
is. 

 



 

Dinsdag 30 augustus ‘22 
08:15 Mentoruur 
 
Tijdens de dit moment ga je met je mentor 
belangrijke zaken bespreken zoals, het 
leerlingen statuut, te laat komen, 
ziekmelden. Je bespreekt ook de planning 
van de dag. Je begint iedere 
introductiedag met een mentoruur. 

09:15 – 10:15 Tumult ‘’kennismaken’’ 

Je gaat een lesje maken in je boekje van 
Tumult. Zorg ervoor dat je de boeken van 
Tumult meeneemt!! 

10:35 - 11:35 Brief aan jezelf 

Zoals je eerder hebt kunnen lezen ga je 
individuele kennismakingsgesprekken 
voeren. Het is fijn om het gesprek goed 
voor te bereiden. Dit doe je met een brief 
aan jezelf. 

11.35- 12.35 Opfriscursus ICT 

Weet jij al je codes nog? Weet jij nog hoe 
het printen werkt? Hoe sla ik zaken op? 
Dit ga je tijdens dit uurtje allemaal 
bespreken en uitvinden. 

woensdag 31 augustus ‘22 
08:15 Mentoruur 

Tijdens de dit moment ga je met je mentor 
belangrijke zaken bespreken zoals, het 
leerlingen statuut, te laat komen, 
ziekmelden. Je bespreekt ook de planning 
van de dag. Je begint iedere 
introductiedag met een mentoruur.  

 

 

 

 

 

 

 

08:30 - 09:45 mijn handleiding 

Gedurende de komende 90 minuten ga je 
jou handleiding schrijven. Dit doe je onder 
begeleiding van je mentor. Daarna zal je 
allerlei activiteiten doen om wat je hebt 
gemaakt daadwerkelijk te benutten. 

10:00 - 11:35 Basketballen 

Onder leiding van Henk van ’’Pest mij 
maar’’ ga jij samen met je klas 
basketballen. 

11:35 - 14:05  Strandvermaak! 

Hoe lekker is dit? Samen met de rest van 
leerjaar 2 ga jij naar het strand in  Wijk aan 
Zee.   

Zorg ervoor dat je comfortabele kleding 
aanhebt. Je gaat namelijk allerlei 
sportactiviteiten uitvoeren.  Vergeet ook 
niet om voldoende drinken mee te nemen. 
We fietsen samen vanuit school naar het 
strand. 

Donderdag 1 september ‘22 
09:15 – 12:30 Knutselen/Brunch 

Je begint met het personaliseren van de 
kaft van je agenda. Heb je een leuke foto 
of leuke stickers, neem deze dan mee. 
Vergeet je kleurpotloden en schaar niet 

      

Je gaat met je klas deze fantastische week 
afsluiten. Hoe? Dit doe je middels een 
‘’brunch’’. Neem wat lekkers mee om te 
delen op school en wij zullen er voor 
zorgen dat er genoeg drinken beschikbaar 
is. 


