Aan alle leerlingen van leerjaar 2 tot en met 5 van het Bonnefanten College
en hun ouder(s)/verzorger(s)

Maastricht, 9 juli 2019
Ons kenmerk: MAA/THI/1907073
Betreft: informatie schooljaar 2019-2020

Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s),
Met nog een groot deel van de zomervakantie voor de boeg, geven wij jullie/u in deze brief toch alvast
de nodige informatie met het oog op het begin van het nieuwe schooljaar 2019-2020.
We starten op maandag 19 augustus a.s. ons schooljaar.
Voor de leerlingen van klas 2, tl 3, tl 4 en havo 3 wordt hun klas vermeld in het begeleidingsmailtje bij deze
brief. Onthoud de klas waar je ingedeeld bent, want daar heeft iedereen in de eerste dagen vooral veel
gemak van.
Voor de leerlingen van havo 4 en havo 5 volgt de klassenindeling per mail in week 33.
Op onze website: www.bonnefantencollege.nl staat waar de klas op die dag hun mentor ontmoet voor de
openingsles.
Schoolboeken
Over de schoolboeken en het aan te schaffen lesmateriaal treft u hieronder informatie aan.
Op vrijdag 16 augustus en maandag 19 augustus halen de leerlingen van alle klassen hun schoolboeken op
volgens het bijgevoegde ophaalschema.
Leerlingen die instromen leveren daarbij de “Gebruikersovereenkomst Lesmateriaal” in.
Geen gebruikersovereenkomst, geen boeken!
Dringend verzoek om een stevige tas mee te brengen.
Andere benodigdheden
Op de volgende bladzijde vindt u een overzicht van de overige benodigdheden die wij noodzakelijk achten
op school. Deze dient u zelf aan te schaffen.
Naast de reguliere boeken (die door de school gratis worden verstrekt) moeten de leerlingen natuurlijk ook
een aantal algemene zaken als schrijfgerei zelf kopen. Daarnaast moeten bij bepaalde vakken ook zaken
voor eigen rekening aangeschaft worden.
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Algemeen:
Agenda
Liniaal (minimaal 30 cm)
Passer 10
Schaar 4
Geodriehoek
Kleurpotloden (geel, blauw, rood)
Potloden HB en H2 (of H)
Kaftpapier
Snelhechters

Pennen (blauw, zwart en rood)
Rekenmachine (bijv. Casio fx-82MS)
A4-schriften gelinieerd
A4-schriften met ruit (10 x 10)
Plaksel
Gum
Slijper
Stevige, waterdichte schooltas
USB-stick

Verder geldt voor een aantal specifieke vakken het volgende:
Muziek:
- Koptelefoon en oortjes: in principe zijn er geen eisen omtrent het merk. Het kunnen al heel eenvoudige
oortjes zijn die de leerlingen voor de MP3-speler of iPod gebruiken.
- Snelhechter.
L.O.:
Voor de leerlingen die instromen geldt dat het bestelde tenue afgehaald kan worden bij het afhalen van de
boeken. Instromers in andere leerjaren moeten ook het nieuwe tenue aanschaffen. “Maastricht Scoort”,
het bedrijf waar de gymspullen besteld kunnen worden, zijn bij de uitreiking van de boeken voor deze
leerjaren aanwezig.
Alle leerlingen van klas 2 tot en met 5 hebben het Bonnefanten College gymtenue, te weten: een blauw
T-shirt met het logo van het Bonnefanten College, een zwarte broek en gymschoenen nodig.
In de sporthal mogen géén schoenen met zwarte zolen gedragen worden.
Gelieve voor binnen gymschoenen met witte of bruine zolen aan te schaffen.
Voor het bestellen van gymspullen kunt u terecht bij de firma ‘Maastricht Scoort’:
www.maastrichtscoort.nl.
Aan het begin van het schooljaar doen de docenten van de verschillende vakken nog mededelingen over
leermiddelen die aangeschaft moeten worden.
Enkele zaken die nu reeds bekend zijn voor de brugklassen:
- (Zachte) klapper met insteekhoezen voor het leesdossier. Altijd een leesboek mee naar school nemen.
Huur kluisjes
Leerlingen kunnen kluisjes huren via de servicebalie; er zijn voldoende kluisjes beschikbaar.
De verschuldigde huur (€ 15,00) wordt in rekening gebracht op de nota ouderbijdrage.
Alle nieuwe leerlingen tekenen hiervoor een overeenkomst die ook inhoudt dat het verschuldigde bedrag
betaald moet worden. Als dat niet gebeurt, wordt de kluissleutel weer ingenomen.
Op 16 en 19 augustus bij het afhalen van de boeken kan het huren van een kluisje geregeld worden.
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Een overzicht van de activiteiten in de eerste week:
VRIJDAG 16 AUGUSTUS EN MAANDAG 19 AUGUSTUS
Boeken afhalen.
DINSDAG 20 AUGUSTUS
Leerjaar 2
Van 08.30 tot 09.30 uur kennismaking met nieuwe mentor.
Van 10.00 tot 13.00 uur wordt er een activiteit georganiseerd. Meer informatie hierover volgt in week 33.
Houd de mailbox in de gaten.
Havo 3
11.00-16.30 uur:
Eerst openingsles in lokaal volgens dagrooster; pen en agenda meenemen. Daarna mentoractiviteit: fiets
meenemen en sportieve, warme kleding en stevige schoenen dragen.
Tl 3
09.30-10.30 uur: informatie van de mentor.
Vanaf 10.30-14.30 uur wandeltocht aan de hand van coördinaten. Na de wandeltocht gezamenlijke
afsluiting op school met een kleine versnapering.
De leerlingen moeten goede wandelschoenen aandoen, de kleding aanpassen aan het weer en een goed
werkende (opgeladen) smartphone bij zich hebben.
Tl 4
09.30 tot 10.00 uur: informatie van de mentor.
Vanaf 10.30-14.30 uur wandeltocht aan de hand van coördinaten. Na de wandeltocht gezamenlijke
afsluiting op school met een kleine versnapering.
De leerlingen moeten goede wandelschoenen aandoen, de kleding aanpassen aan het weer en een goed
werkende (opgeladen) smartphone bij zich hebben.
Havo 4
11.30-17.00 uur:
Eerst openingsles; pen en agenda meenemen. Daarna mentoractiviteit: fiets meenemen en sportieve kleding
dragen.
Havo 5
13.00-14.30 uur:
Openingsles en instructie profielwerkstuk.
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WOENSDAG 21 AUGUSTUS
De lessen voor klas 2 t/m 5 starten om 08.30 uur volgens het rooster.

Kennismakingsavonden voor ouders
Aan het begin van het schooljaar organiseert de school voor alle afdelingen en leerjaren een
kennismakingsavond waar de ouders algemene informatie over het leerjaar ontvangen en kennis
maken met de (nieuwe) mentor. Om u hier tijdig over te informeren, vindt u in onderstaand schema
de data en tijden.
Maandag 2 september 2019
Donderdag 5 september 2019
Dinsdag 10 september 2019
Woensdag 11 september 2019

Dinsdag 17 september 2019

19.30 uur: Informatieavond voor ouders van
dyslectische leerlingen
19.15 uur: Kennismaking ouders havo 3
18.30 uur: informatieavond ouders klas 2
19.00 uur: Kennismaking ouders tl 3 + uitleg
PTA-reglement
20.00 uur: Kennismaking ouders tl 4 + uitleg
PTA-reglement
19.00 uur: Kennismaking ouders havo 4 + uitleg
PTA-reglement
20.00 uur: Kennismaking ouders havo 5 + uitleg
PTA-reglement

Ouderbijdrage
Na de zomervakantie ontvangt u via de e-mail een bericht over de keuzes met betrekking tot de
vrijwillige ouderbijdrage en de werkwijze hieromtrent.
Wij verwijzen alvast naar de tekst met betrekking tot de Stichting Leergeld op onze website.
Wilt u meer informatie? Neem dan een kijkje op de website van Stichting Leergeld:
www.leergeldmaastrichtenheuvelland.nl
Tenslotte
De leerlingen moeten hun schoolpas van het afgelopen schooljaar bewaren, totdat de nieuwe klaar
is. Deze wordt door de mentor uitgereikt, nadat de schoolfotograaf de foto’s heeft gemaakt.
Instromers die nog niet door de schoolfotograaf gezien zijn, worden later gefotografeerd samen met
klas 2 t/m 5.
Wij wensen iedereen een plezierige vakantie en veel succes voor het nieuwe schooljaar.
Met vriendelijke groet,
Mw. M. Maes, klas 1 en 2
Dhr. F. Maassen, klas tl 3 en tl 4
Dhr. W. Ruijsch, klas 3 t/m 5 havo

Bijlagen:
- Afhaalschema van de boeken
- Overeenkomst en toelichting bruikleen boeken voor instromers
- Formulier huur kluisje voor instromers
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