
Datum: 18 augustus 2022   
  
Onderwerp: start schooljaar 2022-2023  
  
Beste ouder(s)/verzorger(s),  
  
Aanstaande maandag 22 augustus begint het nieuwe schooljaar. We hopen dat u met uw 
kind(eren) een fijne vakantie  heeft  gehad en dat de leerlingen weer zin hebben om te beginnen. 
Graag ontvangen we onze leerlingen weer vanaf dinsdag 23 augustus. Om het jaar goed te laten 
starten, hebben we voor de eerste dagen de informatie  op een rij gezet.   
  
Maandag 22 augustus wordt door alle medewerkers van het Lyceum gebruikt om de laatste 
voorbereidingen te doen voor het nieuwe schooljaar.   
  
Dinsdag 23 augustus verwachten we iedereen weer op school. De leerlingen krijgen dan de eerste 
belangrijke informatie en verder zijn er die dag introductieactiviteiten. De begin-  en eindtijden 
staan in de apart meegestuurde brief. De activiteiten staan onder leiding van de mentor en iedereen 
wordt hiervoor op school verwacht. Bij ziekte moet de gebruikelijke procedure van ziekmelding 
gevolgd worden.   
  
Woensdag 25 augustus beginnen de lessen volgens het rooster. Het rooster is uiterlijk vanaf 
dinsdag 22 augustus te zien in Magister en zal tijdens de introductie ook worden toegelicht. Voor de 
brugklasleerlingen is er deze hele dag  en voor tweede klas leerlingen is er  ’s middags nog een 
vervolg op de introductie.  
  
Magister  
Ouders van nieuwe brugklasleerlingen en instromers in overige klassen ontvangen binnenkort een 
inlogcode en inlognaam voor Magister (ons administratiesysteem). Hiermee kunt u de cijfers van uw 
zoon/dochter inzien, uw gegevens controleren, toestemming geven i.v.m. AVG, ziek melden en de 
absentieregistratie van uw kind raadplegen. Mocht u al een zoon/dochter op onze school hebben, 
dan kunt u de reeds toegezonden inloggegevens ook gebruiken voor de zoon/dochter die dit jaar bij 
ons start. Eventueel dient u de app te verwijderen en opnieuw te installeren.   
  
Informatieavonden  
In de eerste weken van het schooljaar zijn er per leerlaag informatieavonden voor ouders. Hierop 
kunt u kennis maken met de mentor van uw kind en zal er informatie gegeven worden over 
komende schooljaar. U ontvangt nog een uitnodiging met programma en starttijd (die kan wisselen 
per klas).  
 
Dinsdag 30 augustus  Klas 1 
Donderdag 1 september Klas 2 
Dinsdag 6 september  Klas 3 
Donderdag 8 september Klassen H4 en H5 
Dinsdag 13 september  Klassen V4, V5 en V6 
 
Geniet nog even van de laatste vakantiedagen en dan hopen we volgende week iedereen weer op 
school te kunnen begroeten. We rekenen op een succesvol en plezierig schooljaar.  
  
  
  
Met vriendelijke groet,  
Kees-Jan Vreeker   
rector  
 


