
  Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de 
  leerlingen in klas 1 
 
  Betreft: introductiedagen schooljaar 2022-2023 
 
  Den Haag, augustus 2022 
 
 
 

Geachte ouder(s)/verzorger(s),  
 
Op dinsdag 23 augustus start het nieuwe schooljaar voor de leerlingen. Een spannend moment voor 
iedereen: voor leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), maar ook voor de mentoren. 
Om het schooljaar voor iedereen zo leuk mogelijk te laten beginnen, heeft het mentorenteam van 
klas 1 vanaf dinsdag 23 augustus een introductieprogramma gepland. 
Hieronder treft u het programma aan voor de eerste schoolweek. Geeft u uw kind a.u.b. elke dag een 
lunchpakketje en iets te drinken mee. Leerlingen hoeven deze eerste week alleen op vrijdag boeken 
mee te nemen. Zorg wel voor alle dagen voor een goed gevuld etui. De boeken moeten gekaft zijn. 
 
Maandag 22 augustus zijn de leerlingen nog vrij. 
 
Programma dinsdag 23 augustus:  
09.00 uur: Ontvangst door mentoren en teamleiders in de aula. 
09.15 uur: Ontvangst leerlingen door de mentor(en) in het mentorlokaal. Absentencontrole. Hier 

wordt nader met elkaar kennisgemaakt o.a. door verschillende kennismakingsspelletjes. 
10.15 uur: pauze. 
10.30 uur: Wisselprogramma; een deel van de klassen gaat verder met de introductie, waaronder 

met het schrijven van een brief aan de mentor en het in gebruik nemen van de 
planagenda, de andere klassen gaan een speurtocht door de school beleven. Het is 
hiervoor handig om sportieve/makkelijke kleding aan te hebben. 

12.00 uur: pauze. 
12.30 uur: Wisselprogramma, zoals hierboven beschreven.  
13.45 uur: Afsluiting van de dag in het lokaal van de mentor, de leerlingen zullen naar verwachting 

rond 14.00 uur vrij zijn.  
 
Belangrijk: uw zoon/dochter krijgt dinsdag 23 augustus een brief mee naar huis over de Chromebook 
die uw zoon/dochter woensdag 24 augustus ontvangt. Wilt u deze brief invullen en ondertekenen 
en op woensdag 24 augustus weer meegeven? De leerlingen moeten deze ondertekende brief 
overhandigen bij ontvangst van het Chromebook. 
 
Programma woensdag 24 augustus: 
09.00 uur: De leerlingen verzamelen in het lokaal van de mentor. De dag wordt 
 doorgenomen. 
10.15-10.30 uur: pauze 
10.30-12.00 uur: programma (onderdelen: zie hieronder) 
12.00-12.30 uur: pauze 
13.45-14.00 uur: afsluiting van de dag 
Gedurende deze dag komen de volgende onderdelen aan de orde: 
- Leerlingen ontvangen hun Chromebook en krijgen uitleg over het inloggen en omgaan met de 

Chromebooks. 
- Uitleg over de werking van Teams.  
- Leerlingen krijgen uitleg over de werking van Magister en kiezen voor de eerste periode de keuze-

uren.  
- 'Wie zit er in je klas?': het grote kennismakingsinterview. 



 
De leerlingen krijgen een agenda en Chromebook (computer) vanuit school. Het Chromebook mag 
ook mee naar huis genomen geworden, zodat deze ook thuis door de leerling gebruikt kan worden.  
Dit Chromebook krijgen zij van school in bruikleen gedurende de rest van de tijd dat de leerling op 
onze school zit. Na afloop van de schoolcarrière zal het Chromebook weer ingeleverd moeten 
worden op school. Ouder(s)/verzorger(s) tekenen voor ontvangst van het Chromebook. (Zie eerder  
deze brief). 

  
Programma donderdag 25 augustus: 
09.00 uur: Verzamelen in het lokaal van de mentor.  
09.00 uur: Sportochtend op school. Er wordt een sportieve afsluiting van de introductiedagen 

georganiseerd door Evorsa (https://www.evorsa.nl/site/home). Gezien de grootte 
van de kleedkamers, het verzoek om al in gymkleding (Hofstad Mavo Havo-sportshirt 
en sportbroek en gymschoenen) naar school te komen. 

+- 12.45 uur:  Afsluiting introductieweek in de klas. De laatste zaken worden besproken. Ook 
nemen de leerlingen de eerste lesdag goed door samen met de mentor. De leerlingen 
zullen naar verwachting rond 14:00 uur vrij zijn. 

 
Vrijdag 26 augustus 
Vandaag starten de lessen! De leerlingen volgen de vaklessen zoals op het rooster aangegeven. De 
mentor heeft dit ook met uw zoon/dochter doorgesproken. Zorgt u ervoor dat de boeken die 
vandaag mee moeten, gekaft zijn? 
 
Andere belangrijke data voor u: 
Dinsdag 30 augustus 19.00 uur: Informatieavond brugklas. Deze avond is er een presentatie over de 
algemene gang van zaken in de brugklas. Er volgt nog een brief met meer informatie. 
Dinsdag 13 september:  Mentorgesprekken. Er worden gesprekken ingepland met de ouders, 
leerlingen en de mentor(en). U kunt dan verder kennismaken met de mentor(en) en bespreken hoe 
het tot dan toe gaat met uw zoon/dochter op school. De gesprekken zullen worden ingedeeld en 
duren circa 10 minuten. Over deze gesprekken volgt ook nog verdere informatie.   
 
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, kunt u vanaf donderdag 18 augustus 
contact opnemen met één van de ondergetekenden. Tot donderdag 18 augustus is de school 
gesloten. 
 
Bij voorbaat dank, mede namens de mentoren van klas 1. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
mevr. M.S. van Brenk-Damen, teamleider Havo onderbouw 
P. van der Voort, teamleider TL onderbouw 
 
 
 
 
 



BIJLAGE: LIJST SCHOOLBENODIGDHEDEN   
  
- Etui 
- 2 balpennen 
- 2 potloden HB 
- Gum 
- Passer 
- Schaar 
- Lijm 
- Kleurpotloden 
- Geodriehoek 
- Rekenmachine Casio FX 82 MS (circa € 10,-) 
- 12 schriften, gelinieerd.  
- 2 grote rekenschriften met ruitjes van één bij één cm. 
- Woordenboeken Nederlands, Engels/Nederlands, Nederlands/Engels,  

(Van Dalen-pockets. Geadviseerd voor alle 1e klassen, niet verplicht). 
 
De Planagenda (dit is een speciale agenda/logboek) krijgen de leerlingen van school. Er hoeft dus 
geen  agenda aangeschaft te worden. 
 
Deze bijlage Hofstad Mavo Havo-sportkleding heeft uw kind tijdens de kennismakingsdag al 
ontvangen. 



 
Bijlage Hofstad Mavo Havo-sportkleding. 
 
In deze bijlage informeren we u graag over het Hofstad Mavo Havo-sportshirt.  
Samen met 'AJ Sports Den Haag' (Dierenselaan 47-49), heeft Hofstad Mavo Havo een speciaal 
sporttenue ontwikkeld. Op het shirt staan het logo van de school én de voor- en achternaam van de 
leerling. Alle leerlingen dragen het shirt bij de lessen L.O., keuze-uren sport, naschoolse sport en 
sportevenementen die door de school worden georganiseerd. 
 
De prijs van het shirt bedraagt € 16,50. Het shirt wordt gecombineerd met een zwarte sportshort of 
zwarte trainingsbroek, zowel voor jongens als voor de meisjes. Het is niet noodzakelijk om een 
sportbroek bij 'AJ Sports Den Haag' te kopen. Deze kunt u ook in een andere winkel kopen. Daarnaast 
is het voor de leerlingen met een hoofddoek uit veiligheidsoverwegingen verplicht om een 
sporthoofddoek te dragen tijdens de gymlessen. Deze wordt ook vanuit 'AJ Sports Den Haag' 
aangeboden, maar uiteraard bent u vrij om zelf een goedgekeurde sporthoofddoek te kopen. 
 
In dit overzicht treft u de diverse opties met de daarbij behorende prijzen. 
 

Opties Prijzen 

Shirt korte mouw (verplicht) of € 16,50,-  

Shirt lange mouw (verplicht) € 17,50,- 

 
Vanaf maandag 8 augustus kunt u het shirt ophalen en betalen bij 'AJ Sports Den Haag'. Ter plaatse 
wordt de naam van uw zoon/dochter op het shirt gedrukt. Dit duurt ca. 5 minuten. Wanneer u in de 
winkel bent, krijgt uw zoon en/of dochter ook een kortingspas van 10%.  Deze pas is het hele 
schooljaar geldig voor uw gezin!  
In de introductieweek hebben de leerlingen hun shirt al nodig met de sportactiviteiten. 
Wilt u er dus voor zorgen dat het shirt aanschaft is vóórdat het schooljaar begint? 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u nog vragen over het shirt heeft, 
kunt u terecht bij de heer M.J. Agterberg, l.o.-docent Hofstad Mavo Havo (070-3971541 of 
agt@hofstadmavohavo.nl) of de heer Lubout (directeur 'AJ Sports Den Haag', tel. 070-3458555). 


