
 

 

 

Welkom in schooljaar 2017-2018 
 
Voor alle leerlingen start het schooljaar op dinsdag 22 augustus met een 
introductieactiviteit. Ook neemt de coach het rooster met je door en allerlei andere zaken 
die bij het opstarten van het schooljaar van belang zijn. Op woensdag 23 augustus starten 
voor alle klassen de lessen volgens rooster. Zorg er dus voor dat je woensdag alle boeken en 
benodigde schoolspullen bij je hebt zodat we gelijk goed van start kunnen gaan!  
 
Op dinsdag zien we alle brugklassers graag aan de Isendoornstraat; net als alle leerlingen 
van de mavo en het lyceum. Alle leerlingen vakcollege bb en kb klas 2, 3 en 4 verwachten we 
dinsdag op de Wijnhofstraat. 
 
Introductie brugklassers 
Je reis op Het Stedelijk gaat nu echt beginnen! We verwachten jullie allemaal op dinsdag 22 
augustus om 8.20 uur op school.  
 
Het lokaal waar je dinsdag moet zijn, is in de meeste gevallen hetzelfde lokaal als tijdens de 
kennismakingsmiddag. Hieronder staan de lokalen nog een keer op een rijtje. En als je het 
nog lastig vindt om in een nieuwe school de weg te vinden, vraag het dan gerust! Er zijn 
genoeg mensen die je daarbij kunnen helpen. Breng allemaal je agenda, je etui en een 
lunchpakket mee. Het programma is om ongeveer 14.00 uur afgelopen. De leerlingen van de 
klassen B1a, B1b, B1c/K1c, K1a, K1b en K1d hebben ook een fiets nodig tijdens het 
introductieprogramma.   
 

Klas Lokaal Coach 

B1a A06 Margreeth van Amerongen  

B1b A08 Bieb Roelofsma 

B1c/K1c A03 Jos Gelauf, Danny van Bemmel 
John John Olthof 

K1a A02 Jolande Snel 
Ilse Platvoet 

K1b A05 Stefan Kans  

K1d A07 Nicole Kemerink op Schiphorst 
Danny van Bemmel 

MXL1a A27 Annelies Claassen 
Chantal Weijenberg 

MXL1b A26 Tamara Eilers 
Chantal Weijenberg 

H1a D09 Marjanneke Korenhof 
Myrna Schuring 

A1a/HA1a D03 Gerdien Keita 
Debra van Oojen 

A1b/HA1b D18 Ewout Dokman 
Janneke Geerdink 

G1a D04 David Kromhout 
Hanna Pietersma-Beuling 

G1b D13 Jelle Blaauw 
Hanna Pietersma-Beuling 



 

 

 
 

 
Mavo 2, 3 en 4 
 

Leerjaar/klas Datum en tijd lokaal coaches Nodig 

Mavo 2 Dinsdag 22 augustus 
9.00 uur tot ongeveer 
13.00 uur 

A22 Karin Beens 
Patricia de Leeuw  
Amber Koops 
Reggie Castelijns 
 

Zwemspullen en 
lunchpakket 

Mavo 3 Dinsdag 22 augustus 
10.00 uur tot ongeveer 
14.00 uur 

C21 Wim Lobeek  
Henry Brinkman  
Nezo Jahja 
 

Agenda, etui en 
lunch (indien nodig 
regenkleding) 

Mavo 4 Dinsdag 22 augustus 
13.30 uur tot ongeveer 
18.00 uur 

C13 José Wieferink  
Bertus Heuvink 

Fiets en evt. wat 
extra geld voor 
drinken. 

 

 
Lyceum 2 en 3 
 

Leerjaar/klas Datum en tijd lokaal coaches Nodig 

A2a/G2a Dinsdag 22 augustus 
10.30 uur tot ongeveer 
13.30 uur 

D05 Marianne Gorter  
Geke Postmus 

Neem je agenda en 
etui mee en een 
lekkere lunch   

H2a Dinsdag 22 augustus 
10.30 uur tot ongeveer 
13.30 uur 

D07 Anita Koornstra  
Nathalie Reuling 
 

Nodig: agenda, pen 
én eten en drinken.  
Heb je een (groot) 
kleed? Zou leuk zijn 
als je die mee kunt 
nemen! 

A3a/G3a Dinsdag 22 augustus 
10.00 uur tot ongeveer 
12.15 uur 

D12 Sandra Janssen  
Maayke Wentink 

Kom alsjeblieft op je 
fiets en neem €3,- 
mee. 

H3a Dinsdag 22 augustus 
10.30 uur tot ongeveer 
14.00 uur 

D08 Hennie Kornegoor en 
Boukje Bouwmeister 

Kom alsjeblieft op je 
fiets en neem €7,- 
mee, een handdoek, 
reserve kleding en 
een lunch. 

 

  



 

 

 
Lyceum 4 en hoger 
 
We zien jullie graag op dinsdag 22 augustus om 9.00 uur. 
 
Programma: je maakt kennis met je coach. Je rooster wordt uitgedeeld en we nemen een  
   aantal organisatorische zaken door, die belangrijk zijn voor klas 4 en 5 en de  
  examens. Aansluitend heeft iedere klas een eigen programma. 
 
Coaches en lokalen: 
 

Leerjaar Coaches Lokaal Bijzonderheden 

H4 Caroline Stamhuis 
Rudy Theloesen  
Carolyn van Weerd 

D15  

H5 Freek Heinsbroek  
Edwin Bouwman 
Evelien Vuik 
Sandra Goulmy 

C26/C28  

V4 Peter de Jong  
Anette Katerstede  
Hanna Beuling  
Marieke van Loo 

B26  

V5 Carolyn van Weerd 
Gert van Reeuwijk 
Hanna Beuling 
Susette Seevinck 

C15 
 
 

Breng alsjeblieft je 
zwemspullen mee en een 
lunchpakket. 

V6 Ina Frömmert 
Ron Hobers 
Fred Jansonius  
Freek Heinsbroek 

C02/C04  

 
  



 

 

 

 
Locatie Wijnhofstraat,  
vakcollege 2, 3 en 4 
 
Start schooljaar tweede klas vakcollege bb en kb 
 
Wanneer: alle tweedejaars vakcollege bb en kb starten op dinsdag 22 augustus om  
  8.20 uur in de aula. Je wordt welkom geheten door Janneke Veldhuis. 

Daarna ga je als coachgroep met je coach mee. De eerste dag eindigt om 
12.00 uur. 

Meenemen: vanaf woensdag 23 augustus heb je les volgens rooster. Neem dan alsjeblieft 
je agenda, een etui en een tas mee en natuurlijk je boeken. 

 
 
 
Start schooljaar derde klas vakcollege bb en kb 
 
Wanneer: alle derdejaars vakcollege bb en kb starten op dinsdag 22 augustus om 8.45  
  uur in de aula. Je wordt welkom geheten door Janneke Veldhuis. 

Daarna ga je als coachgroep met je coach mee. De eerste dag eindigt om 
12.00 uur. 

Meenemen: vanaf woensdag 23 augustus heb je les volgens rooster. Neem dan alsjeblieft 
je agenda, een etui en een tas mee en natuurlijk je boeken. 

 
 
Start schooljaar vierde klas vakcollege bb en kb 
 
Wanneer: alle vierdejaars vakcollege bb en kb starten op dinsdag 22 augustus om  
  12.30 uur in de aula. Je wordt welkom geheten door Janneke Veldhuis. 

Daarna ga je als coachgroep met je coach mee. Deze introductie eindigt om 
13.30 uur. 

Meenemen: Vanaf woensdag 23 augustus heb je les volgens rooster. Neem dan 
alsjeblieft je agenda, een etui en een tas mee en natuurlijk je boeken. 

 
 
 

Heel veel succes en plezier allemaal  
in schooljaar 2017-2018 


