Deze brief is per post verstuurd naar alle leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s)
van GTH1F tot en met HV1i

Maastricht, 25 juli 2022
Ons kenmerk: WIG/THI/2207193
Betreft: informatie schooljaar 2022-2023

Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s),
Met de zomervakantie nog voor de boeg, geven wij jullie/u in deze brief alvast de nodige informatie met
het oog op het begin van het nieuwe schooljaar 2022-2023.
Boven aan deze brief staat de klas waar je ingedeeld bent vermeld staat de klas waar je ingedeeld bent.
Onthoud de klas goed, want daar heeft iedereen in de eerste dagen van het nieuwe schooljaar vooral veel
gemak van.

SCHOOLBOEKEN
De leerlingen moeten hun boeken komen ophalen op vrijdag 2 september.
Houd onze website in de gaten voor de meest actuele situatie met rooster en tijden.
Het is belangrijk dat de leerlingen echt op tijd aanwezig zijn op het moment dat de klas ingedeeld is.
Wanneer je niet op tijd komt, kunnen we niet garanderen dat je de boeken tijdig ontvangt.
Hiervoor moet een “Gebruikersovereenkomst Lesmateriaal” ingeleverd worden (zie de bijlage).
LET OP: geen gebruikersovereenkomst, geen boeken. Dringend verzoek om een stevige tas mee te brengen.

ANDERE BENODIGDHEDEN
Naast de reguliere boeken (die door de school gratis worden verstrekt) moeten de leerlingen natuurlijk ook
een aantal algemene zaken zoals schrijfgerei zelf kopen. Daarnaast moeten bij bepaalde vakken ook zaken
voor eigen rekening aangeschaft worden. 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.
Let op: het is belangrijk dat de leerling direct op de eerste lesdag beschikt over een papieren agenda met
voldoende schrijfruimte.
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ALGEMEEN
Papieren agenda met voldoende schrijfruimte
Klapper 23-rings
Liniaal (minimaal 30 cm)
Passer
Schaar
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 telefoon of laptop gebruiken.
- Snelhechter.
L.O.:
U bent reeds eerder door ons geïnformeerd over de aanschaf van de sportkleding. Wij verwachten dat
iedere leerling deze bij aanvang van het schooljaar in bezit heeft.
De leerlingen die nog geen sportkleding hebben gepast kunnen dit op vrijdag 2 september doen bij ons op
school. Houd onze website in de gaten voor de meest actuele situatie met rooster en tijden.
Voor de volledigheid treft u de betreffende brief van Maastricht Scoort nogmaals in de bijlage aan.

LAPTOP
Wij adviseren ouders/verzorgers om een laptop aan te schaffen voor schoolwerk. We stimuleren het
gebruik van deze laptop ook op school. U bent vrij om een eigen keuze te maken. Stichting LVO werkt
samen met Studywise. Kijk op: shop.studywise.nl voor het aanbod. Kies bij onderwijsinstelling LVO en
selecteer vervolgens Bonnefanten College.

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 er niet betaald wordt, wordt het kluispasje weer ingenomen.
Het formulier voor het huren van een kluisje kan ingeleverd worden bij de medewerkers van de
servicebalie. In week 37 en 38 zullen de kluispasjes uitgereikt worden door de mentor.

SOMTODAY, ITSLEARNING EN ZERMELO
Wij gebruiken op school voor de leerlingen verschillende programma’s.
Somtoday: hierin kunnen de leerlingen hun lesrooster en behaalde cijfers bekijken.
In Itslearning staan de studiewijzers/planners voor de leerlingen zodat ze overzicht hebben over de lesstof
die aangeboden wordt en ze weten wat er van hen verwacht wordt.
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Er moet een synchronisatie van het programma Somtoday met Itslearning gemaakt worden. Dit gebeurt in
de 1e schoolweek. Houd er s.v.p. rekening mee dat dit betekent dat ouders en leerlingen pas tijdens of na
de 2e schoolweek toegang hebben tot de studieplanners in Itslearning.
Zermelo: hierin is altijd het actuele lesrooster terug te vinden. Bovendien wordt Zermelo in de hogere
klassen gebruikt om vakkenpakketkeuzes door te geven en om in te tekenen voor keuzelessen. De
inloggegevens zijn dezelfde als het afgelopen schooljaar. Nieuwe leerlingen ontvangen de inloggegevens
voor Zermelo tijdens de introductieles van hun mentor.

START SCHOOLJAAR
Vrijdag 2 september
Boeken afhalen volgens het schema op de website.
Maandag 5 september
Vrije dag.
Dinsdag 6 september
Introductieactiviteit voor alle brugklassen. We ontvangen jullie in de aula, waarna jullie samen met de
mentor naar de klas gaan.
Woensdag 7 september
Start lessen volgens rooster.
De leerlingen kunnen de fiets stallen in de fietsenberging in de kelder, waar hij of zij zelf zijn of haar plaats
kiest.

KENNISMAKINGSAVONDEN VOOR OUDERS MET MENTOREN
Aan het begin van het schooljaar organiseert de school voor alle leerjaren een kennismakingsavond waar
de ouders kennis maken met de mentoren en algemene informatie over het leerjaar ontvangen.
Deze kennismakingsavond wordt voor de klas van uw zoon of dochter gehouden op:
Maandag 19 september 2022 om 18:30 uur bij ons op school.
Wij verzoeken u alvast deze datum in uw agenda te noteren en rekenen op een hoge opkomst.
Mocht uw zoon of dochter dyslexie hebben, dan volgt ook op maandag 19 september a.s. om 19:30 uur
hiervoor een informatieavond.
Een specifieke uitnodiging ontvangt u minimaal 1 week vantevoren.
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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 u nogmaals naar de Stichting Leergeld.
Wilt u meer informatie? Neem dan een kijkje op de website van Stichting Leergeld:

www.leergeldmaastrichtenheuvelland.nl
SCHOOLPAS
Op 22 september komt de schoolfotograaf. Daarna ontvangen alle leerlingen hun schoolpas.

E-MAILADRES
Deze brief wordt u ook per e-mail toegestuurd.
Let op: heeft u geen e-mail ontvangen, stuur dan een berichtje naar: info@bonnefantencollege.nl met uw
juiste e-mailadres en de naam van uw zoon of dochter.
Het is belangrijk dat wij over de juiste gegevens beschikken omdat we gedurende het schooljaar alle
correspondentie per e-mail versturen.
Wij wensen iedereen een plezierige vakantie en alvast veel succes voor het nieuwe schooljaar.

Met vriendelijke groet, namens de schoolleiding,

P.M. Linsen,
Rector

Bijlagen:
- Gebruikersovereenkomst Lesmateriaal
- Formulier huur kluisje
- Informatie “Maastricht Scoort”
- Brochure “Help uw brugklasser veilig op weg”
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