
 

 
 
 
Aan de leerlingen van leerjaar 2, 3 en 4 Pax vmbo 
 
 
Datum : 24-08-2022 
Ref : WIE/SG/U22-101 
Betreft : Informatie eerste schoolweek 
  
 
 
Beste leerlingen, 
 
Wij hopen dat jullie een fijne zomervakantie hebben gehad. We kijken er naar uit om jullie 
binnenkort weer te mogen ontmoeten. In deze brief informeren wij jullie over het ophalen van de 
nieuwe boeken, de eerste schooldag en het introductieprogramma. Onderaan de brief staat tevens 
belangrijke informatie voor jouw ouders/verzorgers. 
 
Boeken ophalen 
Op vrijdag 26 augustus kun je tussen 09.00 en 16.00 uur de boeken ophalen in de gymzaal van de 
locatie Pax vmbo. Voor ieder van jullie staat er een doos klaar met daarop een naamsticker. 
 
Jouw eerste schooldag  
is dinsdag 30 augustus. Op deze dag krijg je tevens het rooster voor de rest van de week. 
 
Introductieweek in een notendop 
Op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag zijn er mentoractiviteiten en lessen volgens het rooster.  
 
Introductieprogramma 
Op dinsdag 30 augustus heten we je op feestelijke wijze welkom. Alle jaarlagen worden ontvangen 
op Pax vmbo. Zie onderstaande aanvangs- en eindtijden voor de verschillende leerjaren. 
 
Leerjaar 2  
Op dinsdag is er een programma van 09.05 tot 14.05 uur. Vergeet niet om een lunchpakket mee te 
nemen.  
 
Leerjaar 3  
Op dinsdag is er een programma van 12.25 tot 16.00 uur.  
 
Leerjaar 4  
Op dinsdag is er een programma van 12.25 tot 15.10 uur.  
  
Protocol klaswisselingen 
De klassen voor het schooljaar 2022-2023 zijn volgens hun profielkeuze ingedeeld.  
Velen van jullie zijn daardoor in nieuwe klassen met andere klasgenoten komen te zitten. Het maken 
van nieuwe contacten verloopt vaak snel, zo is onze ervaring. Wij vragen je daarop te vertrouwen. 
Om die reden worden er de eerste drie weken van het schooljaar geen klassenwisselingen 
doorgevoerd.  
 
Vanaf 19 september kunnen jouw ouders/verzorgers een schriftelijk verzoek bij jouw afdelingsleider 
voor wisseling indienen. Slechts in uitzonderlijke gevallen is een wisseling mogelijk, het rooster is 
vaak een beperkende factor. Indien nodig overleggen wij met de ondersteuningscoördinator voordat 
wij een beslissing nemen over al dan niet overplaatsen.  
  



 

 
 
 
Brief ‘Financiële Aspecten’ 
Vriendelijk wijzen wij jouw ouders/verzorgers op de brief ‘Financiële Aspecten’ die zij op onze 
website aantreffen. In deze brief lezen zij over de kosten van het komende schooljaar. Ook vinden zij 
daarin informatie over de materialen die jullie nodig hebben.  
 
Tot vrijdag 26 augustus en geniet nog van de resterende vakantiedagen! 
 
Met vriendelijke groet, 
Mede namens de mentoren en docenten, 
 
 
Afdelingsleiders Pax vmbo 
 
 


