
Introductieweek leerjaar 4 

dinsdag 30 aug 
vrijdag 2 sept 

9:15-12:35uur PROFIELDAG  
 
Wat je gaat doen is per profiel ver-

schillend.  

Ieder profiel heeft een eigen pro-

gramma met verschillende activitei-

ten. Meer details staan op de ach-

terkant van deze flyer. 

 

De LESSEN starten 
volgens het  

rooster in  

Zermelo. 

 

 

woensdag 25 aug 

Beste leerlingen, 

Welkom in leerjaar 4! Dit gaat een bijzonder jaar worden, want je gaat eind-

examen doen. Als alles goed gaat ga je aan het einde van dit jaar met een 

mooi diploma van school. Dus veel succes en veel plezier!  

Groet, W. de Groot — leerjaarcoördinator leerjaar 4 — 

 
9:15–12:35 uur MENTORDAG 
 
9:15 uur start schooljaar met je 
mentor (Lokaal zie Zermelo) 
 
Programma: 
Uitleg schooljaar + ICT-check. Dus 
laptop en mobiel mee!! Vergeet 
ook je etui met kleurpotloden 
niet. 
LET OP: leerlingen van HBR heb-
ben hierna een activiteit bij HBR 
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donderdag 1 sept 

 
 

- Kennemer Expeditie - 
 
active outdoor-programma  
(Kennemer Expeditie Robinson/
Archery Tag/ Suppen & Kanoën/
Bubble-voetbal & Zeskamp) 
 
8:30 uur verzamelen op school >  
op de fiets naar Uitgeest. 
Programma van 09:15-12:35uur. 
Zwemkleding aan of mee & hand-
doek mee 
Sportieve kleding aan 
Voldoende eten en drinken mee! 

woensdag 31 aug 



 

Wat ga je doen met je profiel op donderdag?  

Elk profiel start om 9:15 uur op school bij het profiellokaal 

Profieldag leerjaar 4 

 

BWI en PIE—lokaal 014-009 

Programma: 

9:15-12:35uur 

Stage uitleg / stage registratie / uit-

delen werkkleding / bedrukken 

werkkleding (Stage al geregeld? 

Zorg—lokaal 116 

Programma: 

9:15-12:35uur 

 

Koken / naar buiten / check die plek 

HBR—lokaal 006 

Let op: vanwege de verbouwing heb je 

alleen op DINSDAG 30 AUGUSTUS een 

activiteit bij HBR om 12:35 uur 

 

B
er

o
e

p
sg

e
ri

ch
t EO—lokaal 001 (?) 

Programma: 

9:15-12:35 uur 

Intro leerjaar 4 / Stage en LOB / Intro 

Jong Ondernemen / opdracht stadcen-

trum Beverwijk (fiets mee!) 


