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/haar 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 2018-2019, praktische informatie en eerste schoolweek vmbo
Op College Den Hulster zijn twee locaties om je fiets neer te zetten. De ene locatie is bestemd
voor de afdeling vmbo en 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 wijzen.
Dinsdag 21 augustus is de eerste schooldag. Deze ochtend staat in het teken van verdere
kennismaking met de mentor/coach en de klasgenoten. De mentor/coach zal uitleg geven over
het reilen en zeilen op school. Met al je vragen kun je bij hem/haar terecht. Tijdens de
kennismakingsmiddag op woensdag 20 juni wordt informatie gegeven over de klassenindeling.
Het globale programma voor deze week ziet er als volgt uit:
Maandag 20 augustus

Geen les voor alle leerlingen.

Dinsdag 21 augustus

De leerlingen worden om 8.30 uur op school
verwacht in de aula. Daar worden ze opgehaald
door hun coach. Zorg dat je een lunchpakketje
en een etui bij je hebt. Deze ochtend wordt ook
de kluissleutel uitgedeeld.

08.30 - 14.10

Woensdag 22 augustus

08.30 - 14.10

Donderdag 23 augustus

08.15 - 17.00

De leerlingen worden om 8.30 uur op school
verwacht in de aula. Daar worden ze opgehaald
door hun coach. Zorg dat je een lunchpakketje en
een etui bij je hebt.
Vertrek om 8.15 uur op school naar Break Out
Swalmen. Rond 17.00 u. zijn wij weer terug op
school. Zorg voor gemakkelijke kleren,
reserve-kleren en een lunchpakketje. Laat
waardevolle spullen thuis.
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Vrijdag 24 augustus

08.15 - 11.55

Activiteiten in het centrum van Venlo met een
leuke afsluiting. Start en eindtijden zijn
verschillend per klas en worden in deze
week gecommuniceerd.

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.

Schoolspullen
Zorg dat je bij aanvang van het schooljaar de volgende schoolspullen in je bezit hebt:
NE = Nederlands
EN = Engels
WI = wiskunde

A4-schrift met lijntjes
A4-schrift met lijntjes
A4-schrift met ruitjes (ruit 1cm bij 1cm), passer, rekenmachine:
casio fx-82ms en geodriehoek
BZ = biozorg
A4-schrift met lijntjes
BV = beeldende vorming
HB & 2B potlood en passer
MU = muziek
snelhechter
MM = mens en maatschappij
A4-schrift met lijntjes
klapper, 24-rings
Een etui met inhoud: blauwe pen, rode pen, potlood, gum, puntenslijper, enkele kleurpotloden,
pritt-stift, schaartje.
Extra voor Design & Technology
●
Zwarte fineliner
●
2B potlood
Mocht er verder nog wat nodig zijn dan hoor je dat wel van de vakdocenten.
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 de 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 20 augustus 2018
Klik hier om te bestellen. De bestelling wordt op school afgeleverd en voor
de eerste 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.
Schoolboeken
De boeken worden door school besteld. Half juli ontvangt u een mailbericht van de firma ‘van
Dijk’ met de boekenlijst. De schoolboeken zullen vervolgens tussen 6 en 17 augustus 2018 thuis
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worden afgeleverd, dat zijn de laatste twee weken van de zomervakantie. U kunt de status van
de levering controleren via de mail van de firma ‘van Dijk‘.
Schoolgids 2018-2019
De schoolgids bieden wij digitaal aan. U kunt de schoolgids meteen na de zomervakantie
downloaden via 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 en leerling ontvangt aan het begin van het schooljaar een bericht met daarin
inloggegevens voor Magister. Vragen en opmerkingen over het gebruik van Magister kunt u
doorgeven via: wachtwoordmagister@denhulster.nl.
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 bijdrage om deze kosten te dekken. Meer over de 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:
In de eerste schoolweek 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 volgende activiteiten:
●

De sportklas: alle brugklassers kunnen zich opgeven voor de sportklas. Sporten is
immers voor iedereen! Klimmen, squashen, spinnen, bmx-en, skiën, snowboarden,
rugbyen, kanovaren. Het zijn voorbeelden van sportactiviteiten van de afgelopen jaren
(vrijdagmiddag het zevende en achtste 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
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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

●

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: j smeets@ogvo.nl

●

E-coaching: voel je je aangetrokken tot ict en chromebook, dan is de e-coaching echt
iets voor jou. Je krijgt externe cursussen aangeboden om uiteindelijk zowel
medeleerlingen als personeelsleden van College Den Hulster te ondersteunen op het
gebied van ict. Denk daarbij aan programmeren, videobewerking of fotobewerking
Voor meer informatie: s
 gijsbers@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 bij een van deze
activiteiten te zien. Tijdens de introductieweek zal jouw mentor/coach hierover meer informatie
geven en ook deelnameformulieren uitdelen.
We komen er dus zeker op terug!
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