Beste ouder(s)/verzorger(s) en bijna-brugklasser
Wij gaan uw kind in de eerste weken intensief helpen om zich zo gauw mogelijk thuis te
voelen op de nieuwe school. Daar zijn onze gezellige introductiedagen voor waarin uitgebreid
kennis gemaakt wordt met het gebouw, lokalen, mentor/coach en natuurlijk het
allerbelangrijkste: de klasgenoten. Er wordt uitleg gegeven over de schoolboeken en het
lesrooster met alle vakken en alle docenten die daarbij horen. Uw kind gaat de eerste weken
dus lekker met zijn klas aan de slag om alles en iedereen goed te leren kennen. De tijd zal
vliegen! Dat komt omdat alles op een relaxte en gezellige manier zal worden uitgelegd.

Schooljaar 2019 - 2020, praktische informatie en eerste schoolweek Thavo+
De ingang van de school voor de leerlingen is aan de Waterhoenstraat. Hier zijn twee locaties om je fiets neer
te zetten. De ene locatie is bestemd voor de afdeling vmbo en THavo+. De andere voor de afdeling havo/vwo.
Bij de start van het schooljaar zullen de conciërges aanwezig zijn om je naar de juiste plek te verwijzen.
Maandag 19 augustus is een lesvrije dag voor leerlingen.
Dinsdag 20 augustus is de eerste schooldag. We beginnen deze dag om 09.00 uur. Op deze dag heb je
alleen les van je mentor/coach en heb je het volgende nodig: agenda, chromebook en een etui met
schrijfspullen. Je hebt dus geen leerboeken nodig. Tijdens deze dag zal ook duidelijk worden welke vakken je
op donderdag en vrijdag hebt. We gaan aan de slag met het Chromebook en hebben een gastspreker. In de
middag hebben we meerkamp in de sporthal, dus neem ook je sportkleren mee.
Woensdag 21 augustus starten we om 08.30 uur. We gaan aan de slag met studievaardigheden en het
Chromebook verder inrichten. In de middag hebben we een kennismakingsactiviteit in Venlo.
Donderdag 22 augustus starten we om 8:15 uur met de lessen. In de middag is de activiteit zitvoetbal
gepland, neem hiervoor jouw sportkleding mee.
Vrijdag 23 augustus starten we om 8:15 uur met de lessen. In de middag gaan we met de klas de week
afsluiten met een frietje en een snack.
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Het globale programma voor deze week ziet er als volgt uit:
Dinsdag 20 augustus

Woensdag 21 augustus

Donderdag 22 augustus

Vrijdag 23 augustus

08.45 - 09.00

De leerlingen worden om 08.45 uur op school
verwacht in de aula. Daar worden ze opgehaald
door hun mentor/coach.

09.00 - 09.55

Kennismakings- en introductieactiviteiten.
Tijdens deze ochtend wordt ook de kluissleutel
uitgedeeld. Zorg dat je een chromebook, agenda en
etui met inhoud bij je hebt.

09.55 - 10.15

Korte pauze (neem iets te eten mee)

10.15 - 11.05

Lesrooster doornemen, Chromebook inrichten

11.05- 12.10

Gastlessen JIP

12.10-12.30

Lunchpauze (neem lunchpakket mee)

12.30 – 15:00

Meerkamp (sportkleding meenemen)

08.30 - 10.15

Kennismakings- en introductie-activiteiten in
lesverband. Neem het Chromebook mee.

10.15 - 10.45

Lunchpauze (neem lunchpakket mee)

10.45 - 11.00

Vertrek naar Venlo

11.00 - 14.00

Crazy 88 Venlo

08.15 - 11.55

Dagstart + lessen volgens rooster

11.55 - 12.30

Lunchpauze (lunchpakket meenemen)

12.30 - 15.00

Zitvoetbal (gymschoenen en kleren meenemen!)

08.15 - 11.55

Dagstart + lessen volgens rooster.
Ontvangst lesrooster van de volgende week.

11.55 - 13.30

Afsluiting klas met een frietje en een snack

Algemene ouderavond
De ouderavond voor de brugklas THavo+ is op 10 september 2019 van 18.30 - 20.00 uur in de aula. U
ontvangt via de mail bij de start van het nieuwe schooljaar een uitnodiging.

Rapport
Aan het einde van het schooljaar ontvangt iedere leerling zijn of haar overgangsrapport op papier.
In het leerlingvolgsysteem Magister kunt u de vorderingen van uw kind volgen. Het schooljaar is ingedeeld in
vier periodes, al dan niet afgesloten met een toetsweek. Na iedere periode/proefwerkweek wordt het tot dan
toe behaalde gemiddelde cijfer, per vak, vastgezet in Magister. Het eindcijfer op het rapport wordt bepaald
aan de hand van het gemiddelde van alle cijfers die in het schooljaar behaald zijn, waarbij de wegingsfactor
kan verschillen per toets. Bij de berekening van de rapportcijfers worden de jaargemiddeldes afgerond op hele
cijfers per vak. Op de website vindt u de overgangsnormen van de afdeling en de berekening hiervan.
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Receptie
Leerlingen kunnen met vragen terecht bij de receptie. De receptie is dagelijks geopend van 7.45 tot 15.30 uur.
Onze medewerkers helpen de leerlingen dan graag. Verder kunt u uw vragen ook via het volgende mailadres
kenbaar maken: info-cdh@ogvo.nl of telefonisch contact opnemen met de receptie via telefoonnummer 077 –
359 03 00. Dit nummer is ook voor ziekmeldingen.
Jaaragenda

Klik hier dan ziet u een overzicht van o.a. alle activiteiten en vakanties in het nieuwe schooljaar.

Schoolspullen
Tijdens de kennismakingsmiddag hebben de leerlingen een overzicht gekregen van aan te schaffen
schoolspullen. (zie bijlage 1)

Schoolboeken
De boeken worden door school besteld. U ontvangt een mailbericht van de firma “van Dijk” met de boekenlijst.
Het boekenpakket wordt uiterlijk een week voordat school begint afgeleverd op het adres van de leerling dat
in Magister geregistreerd staat. Op het moment dat van Dijk het pakket verzendklaar zet, ontvangt u een mail.
Daarna krijgt u een bericht van PostNL over de afleverdatum en tijd. Als uw kind een tweede boekenpakket
nodig heeft, zijn de kosten voor eigen rekening. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn, bij een profielwijziging na 1
oktober of als uw kind topsporter is. Voor bestelling van een tweede pakket kunt u contact opnemen met de
teamleider.

Sportkleding LO-lessen
Tijdens de LO-lessen op onze school zijn de leerlingen verplicht om een wit effen
t-shirt en een zwarte korte broek (of een zwarte korte legging voor meisjes) te dragen.
U heeft de mogelijkheid om dit t-shirt met het logo van school en eventueel een
sportbroek aan te schaffen.
De kosten hiervoor zijn € 5,70 voor het shirt en € 9.50 voor de sportbroek. U kunt de
sportkleding verzendkostenvrij bestellen t/m 4 augustus 2019.
Klik hier om te bestellen. De bestelling wordt op school afgeleverd en voor de 1e
gymles uitgereikt aan de leerling. U bent niet verplicht om dit type shirt en broek aan
te schaffen. Een eigen gekocht wit shirt en zwarte korte broek mag ook.

Schoolgids
Alle scholen voor voortgezet onderwijs zijn wettelijk verplicht jaarlijks een schoolgids te maken. De schoolgids
bieden wij digitaal aan, dus niet in gedrukte vorm. U kunt de schoolgids vinden op de website van school:
www.denhulster.nl.

Magister
Ouders hebben toegang tot de agenda, cijfers en absenties van hun kind via het leerlingvolgsysteem Magister.
Magister is via de website te openen (www.denhulster.nl). Iedere nieuwe ouder ontvangt aan het begin van het
schooljaar een brief met daarin inloggegevens voor Magister en een handleiding volgt via de mail. Leerlingen
hebben de gegevens al tijdens de kennismakingsmiddag op 19 juni ontvangen.
Vragen
en
opmerkingen
over
het
gebruik
van
Magister
kunt
u
doorgeven
via:
wachtwoordmagister@denhulster.nl.

Ziekmelding
Ouders kunnen een leerling ziekmelden via de website onder het kopje Communicatie of via de Magisterapp.
Via de mail volgt een handleiding voor het downloaden van de Magisterapp. Hierdoor wordt het ook mogelijk
een ziekmelding te doen als de school gesloten is. Voor alle andere afmeldingen kunt u bellen naar
077-3590300
3

Wijziging van leerlinggegevens
Bij wijziging van woon- of e mailadres of telefoonnummers kunt u mailen naar leerlingenadministratie-cdh.nl.

Vrijwillige ouderbijdrage en factuur
Naast het verzorgen van regulier onderwijs, bieden wij ook extra diensten en activiteiten aan. Deze hebben het
doel de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van de leerling te bevorderen. De overheid financiert de
extra diensten en activiteiten niet. Daarom vragen wij de ouders elk jaar een vrijwillige bijdrage om deze
kosten te dekken. Meer over deze ouderbijdrage kunt u lezen op de website van de school of in de schoolgids.
Wilt u deze informatie op papier ontvangen dan kunt u een bericht sturen naar info-cdh@ogvo.nl of contact
opnemen met de receptie via telefoonnummer 077 – 359 03 00. De facturering van de ouderbijdrage gaat
digitaal met behulp van het softwarepakket WIS Collect. In de tweede helft van september ontvangen alle
ouders per mail een directe link naar WIS Collect. Door op de link te klikken, verschijnt de factuur in beeld
waarop u kunt aangeven van welke diensten en activiteiten u gebruik wilt maken. De factuur kunt u vervolgens
betalen met iDEAL of via een overboeking.

Schoolpas
Aan de start van het nieuwe schooljaar krijgt uw kind het schoolpasje uitgereikt. De kopieerapparaten zijn te
gebruiken met de schoolpas. Bij de receptie kan de schoolpas worden opgewaardeerd met minimaal € 2,- en
maximaal € 5,-. Over het algemeen wordt op school betaald met een pinpas.

Schoolactiviteiten
Je krijgt in de eerste weken ook informatie over activiteiten waarvoor jij je kunt inschrijven naast je lesrooster.
Dus lessen of activiteiten die je gaat volgen omdat jou dat simpelweg leuk lijkt of omdat je weet dat daar jouw
talent ligt. Zo willen wij jou nu al wijzen op de Sportklas, de Fashion Class, de Hulster Movies, de Schoolband.
●

De sportklas: alle brugklassers kunnen zich opgeven voor de sportklas. Je hoeft niet de beste te zijn,
als je het maar leuk vindt om nieuwe sporten te ontdekken en samen de week op een sportieve manier
af te sluiten. Sporten is immers voor iedereen! Freerunnen, klimmen, bmx-en, skiën, snowboarden,
zwemmen, rugbyen en kanovaren. Het zijn voorbeelden van sportactiviteiten van de afgelopen jaren.
De sportklas is elke week op vrijdagmiddag het 7e en 8e uur. Naast een goede conditie heb je dus ook
een flink portie durf, zelfvertrouwen, motivatie en doorzettingsvermogen nodig. Misschien iets voor jou?
Voor meer informatie: ravercoulen@ogvo.nl

●

De Fashion Class: couture groep, workshops, modeshows en mode-uitstapjes. Het is wel duidelijk dat
leerlingen die van Fashion houden op College Den Hulster echt aan hun trekken komen. Hier kun je
actief aan je eigen modecollectie werken met nadruk op technieken en het ontwikkelen van je eigen stijl
(vrijdagmiddag het zevende en achtste uur). Een aantal keren per jaar worden de ontworpen outfits
gepresenteerd tijdens spetterende modeshows in en buiten de school. Mega professioneel dus!
Voor meer informatie: jthelosen@ogvo.nl

●

Hulster Movies: Hulster Movies organiseert voor de brugklassers ieder schooljaar een tiental
filmavonden. Deze zijn op vrijdagavonden in onze Glenn Corneille Aula en beginnen om 19.00 uur. De
films worden door leerlingen uitgekozen en worden digitaal vertoond op een scherm van maar liefst 15
vierkante meter met een geluidsinstallatie met fantastische Dolby Digital Surround Sound effecten!
Gezellig film kijken met je klasgenoten. Uiteraard mogen popcorn en frisdrank niet ontbreken.
Voor meer informatie: jsmeets@ogvo.nl

●

De Schoolband: Over onze schoolband kunnen we niet bescheiden zijn, want die is gewoon in één
woord fantastisch. Speel je een instrument of wil je dat juist leren? De schoolband maakt plaats voor
jou. Je zult schrikken hoe snel je de smaak te pakken hebt en deel uitmaakt van een grote groep échte
muzikanten Voordat je het weet ben ook jij klaar voor optredens in binnen- en buitenland. Onze
schoolband is namelijk ook buiten de regio Venlo populair.
Voor meer informatie: rperree@ogvo.nl
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●

Beamteam: Leerlingen leren vaardigheden die tijdens schoolactiviteiten in praktijk worden gebracht.
Denk hierbij aan specialisaties zoals geluid, microfoongebruik, digitaal mengpaneel, theaterverlichting
aansturen, filmen, monteren, fotografie en programmeren.
Voor meer informatie: jsmeets@ogvo.nl

Denk in de vakantie maar eens goed na of je deel wilt nemen aan een van bovenstaande activiteiten. Het lijkt
ons in ieder geval hartstikke leuk om jou komend schooljaar in een van deze klassen te zien. Tijdens de
introductieweek zal jouw mentor hierover meer informatie geven.
We komen er dus zeker op terug!
het team brugklas thavo+
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Bijlage 1 - Aanschaffen van spullen.

Wat moet je voor de brugklas aanschaffen?
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

Stevige tas (rugzak)
10x A4 schriften lijntjes of lijntjespapier voor een klapper
2x A4 schriften ruitjes (1 cm bij 1 cm) of ruitjespapier (1 cm bij 1 cm) voor een klapper
Agenda
Etui/pennendoos
Blauwe/zwarte pennen
Rode pen
Markeerstift
Kleurpotloden (minimaal 3 kleurtjes)
Vulpotlood
Geodriehoek (liefst een harde)
Passer (in doosje)
Gum
3x snelhechters
Rekenmachine (TI-30XB MultiView of TI-30XS MultiView)
Sportkleding
o Zwarte broek
o Wit t-shirt
o Sportschoenen zonder zwarte zool
o Kleine sporttas (waar bovengenoemde spullen inpassen)
Kaftpapier of rekbare boekenkaften-> alle boeken moeten een bescherming hebben
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