Aan de leerlingen Pax vmbo en ouders/verzorgers
Datum : 20 augustus 2020
Betreft : start schooljaar
Ref.
: KEU/SvK/U20-125
Beste leerlingen, ouders/verzorgers,
Op dinsdag 25 augustus begint schooljaar 20/21. Jullie zijn van harte welkom op de locatie Pax vmbo
Druten.
Alle leerjaren hebben een introductieactiviteit op dinsdag 25 augustus.
Voor leerjaren 1 en 3 loopt de introductie deels door. Dit betekent een aangepast lesrooster voor alle
leerjaren vanaf woensdag 26 augustus.
N.b.
•
•
•

•
•

Aanvullende informatie per leerjaar staat op de site en wordt verstuurd naar het mailadres van
de leerlingen en de ouders/verzorgers.
Zie voor lokalen het dagrooster en/of aankondigingen in de aula.
Zie voor klassenindelingen/mentorgroepen het leerlingenportaal of Zermelo. (lj 3/4 - Protocol
klassenindelingen staat op de site.)
Dinsdag 25 augustus is de kantine niet open.
De leerlingen hebben voor alle activiteiten minimaal hun agenda, etui
en schrift/schrijfblok verplicht bij zich.

Boeken ophalen gebeurt op vrijdag 21 augustus op de locatie Pax VMBO tussen 9.00 uur en 16.00 uur.
Leerlingen maken gebruik van de achteringang.
Programma leerjaar 1
Dinsdag 25 augustus:
• Start 8.15 uur. Einde met lunch tot uiterlijk 13.00 uur
• Kennismaking met de klas en de mentor. Leerlingen ontvangen een programmaoverzicht van de
eerste week.
Woensdag 26 augustus:
• Start 8.15 uur - 14.05 uur
• Afwisselend programma introductieactiviteiten.
Donderdag 27 augustus:
• Start en eindtijd volgens dagrooster
• Uitgifte laptop en startklaar maken laptop.
Vrijdag 28 augustus:
• Lessen volgens dagrooster.

Programma leerjaar 2
Dinsdag 25 augustus:
• Start 8.15 uur - eindtijd 16.00 uur
• Kennismaking en introductie-activiteit
Rest van de week lessen volgens dagrooster.
Programma leerjaar 3
Dinsdag 25 augustus:
• Start 12.25 uur - eindtijd 16.00 uur
•
•

Kennismaking en start lessenreeks " Jij en je brein en leren".
De vervolglessen van deze introductie vinden plaats binnen het lesrooster/dagrooster van
dinsdag 25 t/m vrijdag 28 aug.

Programma leerjaar 4
Dinsdag 25 augustus:
• 12.00 uur - Bijpraten op het schoolplein.
• Start introductie 12.25 uur - 15.10 uur
• Kennismaking en les "Focus op het examenjaar!"
Rest van de week lessen volgens rooster/dagrooster.
We hebben er weer zin en hopelijk jullie ook!
Om een goede start te maken is het belangrijk onderstaand te lezen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Let op de afstand tussen jou en de docent.
Pax is een rookvrije school. Je mag het schoolterrein niet verlaten om te roken.
Pauzes en tussenuren worden op school doorgebracht. Alleen bovenbouwleerlingen mogen in
tussenuren het schoolplein verlaten.
Voor iedere fiets of brommer is er een plek per leerjaar. Zet je fiets of brommer dus op de juiste
plek.
Tussen de fietsen of brommers mag je niet pauzeren.
De sleutel van je kluisje ontvang je op de eerste schooldag.
De leerlingeningang is uitsluitend de ingang van het schoolplein.
Houd je rooster goed in de gaten. (Zermelo-app) Ververs regelmatig. Dat is jouw
verantwoordelijkheid.
De telefoon moet altijd ingeleverd worden middels de telefoonzak bij binnenkomst lokaal.
Je draagt geen jas in de klas op de gang. Altijd in je kluisje.
Jij bent verantwoordelijk voor je spullen en het bij je hebben van de juiste spullen. Logisch!

Geniet nog van de laatste vakantiedagen en vergeet niet je boeken op te halen!
Tot de 25 ste.
Vriendelijke groet,
docenten en schoolleiding Pax vmbo

