
 

  
Utrecht, 19 augustus 2022 
  
 
Beste leerlingen en ouders/verzorgers,    
  
Wij hopen dat jullie allemaal van een heerlijke vakantie hebben genoten en net zoveel zin 
hebben in een nieuw schooljaar als wij! Hieronder vinden jullie informatie over 
allerlei praktische zaken.   
  
Startdag 
Maandag 22 en dinsdag 23 augustus zijn alle leerlingen vrij vanwege twee ontwikkeldagen voor 
onze medewerkers. Woensdag staat er een startdag voor leerlingen op het programma. Op 
deze dag hebben de leerlingen geen reguliere lessen, maar staan er verschillende activiteiten 
gepland om het jaar samen goed te kunnen beginnen.  Over de precieze invulling van deze dag 
ontvangen jullie nog informatie via de mentor of de conrectoren. Houd je schoolmail dus goed 
in de gaten om te weten wanneer je waar verwacht wordt! Leerjaar 1 heeft ook op donderdag 
nog geen lessen, maar een introductieprogramma. Hun lessen starten op vrijdag.   
  
Informatieavonden  
Zoals gebruikelijk zijn er ook dit jaar aan het begin van het schooljaar informatieavonden voor 
ouders/verzorgers. Deze vinden op de volgende data en tijdstippen plaats:  
  
Leerjaar 1 – dinsdag 6 september van 18.45 tot uiterlijk 21.00 uur  
Leerjaar 2 – dinsdag 6 september van 19.30 tot uiterlijk 21.00 uur  
Leerjaar 3 – woensdag 7 september van 19.15 tot uiterlijk 20.30 uur  
Leerjaar 4 – woensdag 7 september van 19.45 tot uiterlijk 21.00 uur 
Leerjaar 5 – donderdag 8 september van 19.15 tot uiterlijk 20.30 uur   
Leerjaar 6 – donderdag 8 september van19.45 tot uiterlijk 21.00 uur 
 
We zijn blij de informatieavonden weer gewoon fysiek op school te kunnen organiseren.   
  
Rooster 
Op verzoek van de leerlinggeleding van de MR zijn de schooltijden licht gewijzigd, zodat de 
dagstart, het 1e blok en de 2e pauze op een wat logischer moment beginnen en eindigen. De 
nieuwe tijden zijn als volgt: 
 
dagstart  08.30 – 09.00  
1e blok   09.00 – 10.20  
pauze   10.20 – 10.40  
2e blok   10.40 – 12.00  
pauze   12.00 – 12.30  
3e blok   12.30 – 13.50  
pauze   13.50 – 14.05  
4e blok   14.05 – 15.25  
dagslot   15.25 – 16.00 
 
Met een 1e blok dat pas om 9.00 begint, moet het lukken om allemaal keurig op tijd in de les 
aanwezig te zijn! 
Vanaf maandag 22 augustus is het rooster in magister zichtbaar. 
 
Absenties  
We hopen dat we ondanks eventuele oplevingen van het coronavirus het hele schooljaar 
samen op school aanwezig kunnen zijn. Voorlopig lijkt dat te gaan lukken! Dat betekent dat we 
ook weer verwachten dat leerlingen volgens het rooster in de les aanwezig zijn. Afspraken met 



 
bijvoorbeeld de huisarts of  de orthodontist of afspraken voor autorijlessen moeten buiten 
schooltijd worden gemaakt. Als dit echt niet kan, melden ouders/verzorgers dit ten minste één 
dag van tevoren via magister. Op school-/activiteitendagen waarop geen lessen worden 
gegeven (denk aan excursies/ontwikkeldagen e.d.) kan een leerling via een bericht aan 
absentie@usgym.nl afgemeld worden. Als een leerling door ziekte of quarantaine niet naar 
school kan komen, dan geven ouders/verzorgers dit vóór 8.00u op dezelfde manier door.   
  
Gebouw  
Tijdens de vakantie is er hard gewerkt om ons gebouw nog weer een beetje mooier te maken. 
In de B- en C-vleugel zijn alle lokalen geverfd, het chilldek is ingericht en er is een extra 
toegangshek voor fietsers aangelegd. Daarnaast verwachten we dat de C0-vleugel voor de 
herfstvakantie opnieuw gemeubileerd wordt, zodat we een deel van de gang als stilteruimte 
kunnen gaan gebruiken. Het zou heel fijn zijn als we er samen zorg voor dragen dat alles 
schoon en mooi blijft!   
  
Nieuwe collega’s  
We mogen dit schooljaar maar liefst vijftien nieuwe collega’s welkom heten: Kiki Beernink 
(kunst), Jacco Calis (klassieke talen), Valeria di Carlo (klassieke talen), Inkie Evers (biologie), 
Saniye Irmak (toa scheikunde), Jasmijn Janssen (Nederlands), Maaike van de Laarschot 
(maatschappijleer), Mounir Lahcen (geschiedenis), Martijn Langkamp (aardrijkskunde), Irene 
van der Meer (Nederlands), Arla Nijenhuis (klassieke talen), Theo van der Veen (economie), Els 
Visser (klassieke talen), Chantal Wilhelmus (mediatheek) en Guido Zomer (geschiedenis). Een 
deel van hen vervangt collega’s met studie-, zwangerschaps- of ouderschapsverlof, maar van 
de meeste hopen we dat ze voor langere tijd op het USG blijven werken. We zijn blij dat we 
met hun komst bijna alle vacatures hebben weten te vervullen.   
  
We wensen iedereen een heel fijn, gezellig en leerzaam schooljaar toe!  
  
Met vriendelijke groet,  
Paula Mostert, Stefan Landman, Henk-Jan van Zwieten en Stéphanie Bakker  
schoolleiding  
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