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Aan: ouder(s)/ verzorger(s) en leerlingen van Pascal Zuid  
 
Betreft: aanvang nieuw schooljaar 2022-2023 voor leerjaar 2 t/m leerjaar 4 
 
Zaandam, 19 juli 2022  
 
 
Geachte ouder(s)/ verzorger(s), beste leerling,  
 
De zomervakantie gaat bijna beginnen en via deze weg willen wij u graag alvast informeren 
over het programma van leerjaar 2, 3 en 4 in de eerste week van het nieuwe schooljaar. 
 
Het programma in de eerste week is als volgt: 
 
Maandag 29 augustus:   

• Op deze dag zijn er op school geen lessen. 
 
 
Dinsdag 30 augustus:  

• Ophalen boeken, rooster en kennismaking mentor(en) 
Leerjaar 2:  09.30 uur 
Leerjaar 3: 09.30 uur 
Leerjaar 4: 11.00 uur 
 
In verband met het uitreiken van de schoolboeken is het van belang dat uw zoon/ 
dochter een grote (boeken)tas bij zich heeft. 

 
Woensdag 31 augustus 2021 

• In de ochtend: gezamenlijke activiteiten met de mentorklas (positieve 
groepsvorming). 

• In de middag: individuele mentorgesprekken tot uiterlijk 13.00 uur.  
 
Donderdag 1 september 2022 

• In de ochtend: start lessen leerjaar 2 t/m 4 (1e t/m 4e lesuur) 
• In de middag: individuele mentorgesprekken tot uiterlijk 13.00 uur.  

 
Vrijdag 2 september 2022 

• In de ochtend: lessen leerjaar 2 t/m 4 volgens rooster (1e t/m 4e lesuur) 
• In de middag: individuele mentorgesprekken tot uiterlijk 13.30 uur. 

 
Voor al deze dagen geldt: de exacte tijden en lokalen zijn te vinden in Magister. 
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Vanaf maandag 5 september 2022 volgen alle leerlingen de lessen volgens het normale 
rooster. Het rooster wordt in de eerste week aan de leerlingen meegeven en staat daarnaast 
in Magister. Nieuwe leerlingen ontvangen in de eerste week hun inlogcode. 
 
We willen u bedanken voor het vertrouwen in onze school (en wanneer uw kind dit jaar al bij ons 
op school zat: voor de samenwerking) en hopen u en uw zoon/dochter volgend schooljaar in 
goede gezondheid (opnieuw) te mogen ontmoeten.  
 
Namens het voltallige team van Pascal Zuid wens ik u een mooie zomer. 
 
Met vriendelijke groet, 

Mohamed el Jaouhari 
Meerschoolse directeur Pascal Zuid en De Faam 
 
Bijlagen bij deze brief: 
1. Schoolmiddelen en ouderbijdrage 2022-2023 
2. Privacyverklaring: toestemming gebruik foto en beeldmateriaal 
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Bijlage 1 Schoolmiddelen en ouderbijdrage 2022-2023 
 
Hieronder vindt u de informatie over de leermiddelen/schoolboeken, de 
schoolbenodigdheden en de ouderbijdrage op Pascal Zuid voor het schooljaar 2022-2023. 
 
 
De leermiddelen/schoolboeken 
De leermiddelen/schoolboeken worden gratis verstrekt. Op dinsdag 30 augustus 2022 
ontvangen de leerlingen deze schoolboeken.  
 
Voor de tekstboeken geldt: 
Deze zijn in bruikleen en dienen aan het einde van het schooljaar weer te worden 
ingeleverd. Het is van belang dat uw zoon/dochter zorgvuldig met deze boeken omgaat. 
 
Voor (de meeste) werkboeken geldt: 
Deze worden door de leerlingen gebruikt en hoeven aan het einde van het schooljaar niet te 
worden ingeleverd. 
 
 
Overige schoolbenodigdheden 
Leerlingen worden geacht zelf te zorgen voor het volgende: 
• Een goede stevige schooltas 
• Een agenda 
• Een etui met in ieder geval pennen, potloden, een gum, een passer, een geodriehoek, 

een puntenslijper, kleurpotloden, een schaar en lijm 
• 2 rollen kaftpapier naar keuze 
• 1 x 23-rings multomap 
• 2x A-4 formaat schrift met ruitjes, hokjes van 1x1 cm 
• Een Casio rekenmachine fx-82EX Classwiz 
• 10 schriften met lijntjes 
• Een lijntjesschrift met een stevige/harde kaft voor biologie 
• Sportschoenen en sportkleding voor binnen en buiten 
 
Voor de leerlingen in leerjaar 3 of 4 vmbo-kb geldt voor het vak Nederlands: een 23-rings 
multomap, insteekhoesjes (23-rings), 10 Leitz-mapjes en schrijfpapier (23-rings). 
 
Voor de leerlingen in leerjaar 3 vmbo-kb geldt voor het vak Nederlands: een 23-rings 
multomap, insteekhoesjes (23-rings), en 10 Leitz- mapjes. 
 
Voor de leerlingen in leerjaar 4 vmbo-tl geldt voor het vak Nederlands: een A4 lijntjes schrift, 
23-rings insteekhoesjes en 10 Leitz-mapjes. 
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Locker en schoolpasje  
Alle leerlingen op Pascal Zuid ontvangen een schoolpasje en krijgen gratis een locker 
beschikbaar gesteld. De locker wordt geopend met het schoolpasje. 
 
Het schoolpasje wordt eenmalig gratis verstrekt. Als er een nieuw pasje moet worden 
gemaakt, dan brengen wij hier 10 EURO voor in rekening. 
 
 
Printen en aankopen schoolkantine 
Het printen op school gaat via de Kuario-app. Voor aankopen in de schoolkantine kunnen 
leerlingen gebruik maken van de Kuario-app of van hun Bankpasje.  
 
Voor meer informatie over de Kuario-app kunt u terecht op onze website: 
https://pascalzuid.nl/kuario/ 
 
 
Overige kosten: ouderbijdrage 
Per schooljaar vragen we u een bijdrage voor zaken die buiten de reguliere schoolactiviteiten 
vallen. Meer informatie hierover ontvangt u aan het begin van het nieuwe schooljaar.                                
 
                           
Extra informatie 
Meer informatie over de school vindt u op de website (www.pascalzuid.nl) en in de schoolgids.  

https://pascalzuid.nl/kuario/
http://www.pascalzuid.nl/
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Bijlage 2 Privacyverklaring: toestemming gebruik foto en beeldmateriaal 
 
Vanaf 25 mei 2018 moeten bedrijven aan de Europese privacywet voldoen. Deze privacywet 
geldt voor alle bedrijven en organisaties die persoonsgegevens vastleggen van klanten, 
personeel of andere personen uit de EU. De wet geldt ook voor scholen, zorginstanties, 
verenigingen en stichtingen. 
 
In het kader daarvan willen wij u toestemming vragen voor het gebruik van foto en/of 
beeldmateriaal waarop uw zoon/dochter zichtbaar is voor: 
 

□ de (digitale) nieuwsbrief 
□ het ontwikkelen van schoolfoto’s/klassenfoto’s  
□ de schoolgids en andere officiële schooldocumenten 
□ de website van de school 
□ folders, flyers en filmpjes ter promotie van de school 
□ sociale-media accounts van de school (Whatsapp, Twitter, Facebook, Instagram) 
□ de eigen social media accounts van uw zoon/dochter 

 
Toelichting: 
Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames 
worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Ook uw zoon/dochter kan op deze 
foto’s (en soms in video’s) te zien zijn. Graag willen we daarom uw toestemming voor het 
gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter. Uw toestemming geldt alleen voor foto’s 
en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het maken van foto’s door 
andere ouders is binnen de school niet toegestaan.  
 
Het kan voorkomen dat andere ouders of leerlingen foto’s maken tijdens schoolactiviteiten 
die buiten de school plaatsvinden. De school heeft daar geen invloed op. Wij vragen daarom 
aan ouders en leerlingen om terughoudend te zijn met het maken van foto’s en video’s en 
deze niet te delen via sociale media.  
 
Sociale media spelen een belangrijke rol in het leven van leerlingen en onderwijzend 
personeel en kunnen helpen om het onderwijs te verbeteren en de lessen leuker te maken. 
Op school besteden we in ons lesprogramma ook aandacht aan de risico’s. Ook voor het 
gebruik van sociale media door uw kind(eren), vragen wij uw toestemming.  

 
Zou u op de volgende pagina aan willen geven voor welke onderdelen u toestemming geeft? 
Alvast dank. 
 
Met vriendelijke groet,  
                                                                               
 
 
Mohamed el Jaouhari 
Meerschoolse directeur Pascal Zuid en De Faam 
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Toestemmingsformulier gebruik foto en beeldmateriaal 
 
Hierbij verklaren ondergetekenden, de ouders/verzorgers van: 
 
 
             
 
dat er voor de volgende onderdelen WEL toestemming wordt verleend (graag aankruisen wat 
van toepassing is). 
 
Het gebruik van foto en/of beeldmateriaal waarop mijn zoon/dochter zichtbaar is voor: 
 

□ de (digitale) nieuwsbrief 
 

□ het ontwikkelen van schoolfoto’s/klassenfoto’s 
 

□ de schoolgids en andere officiële schooldocumenten 
 

□ de website van de school 
 

□ folders, flyers en filmpjes ter promotie van de school 
 

□ sociale-media accounts van de school (Whatsapp, Twitter, Facebook) 
 

□ de eigen social media accounts van uw zoon/dochter 
 
 

 
 

 Ouder/verzorger 1  Ouder/verzorger 2 

 
Naam 
 

   

 
Datum 
 

   

 
Plaats 
 

   

 
Handtekening 
  

   

 
Dit formulier kunt u inleveren bij de receptie van Pascal Zuid 
De verklaring kunt u ook digitaal invullen via Magister 


