
PASCAL ZUID VMBO 
Programma Introductieweek brugklassen   

18 augustus t/m 21 augustus 2020 

Dinsdag 18 augustus                                 
 

09.00 - 11.30 uur 
We gaan op deze dag van alles doen met en in onze nieuwe klas:   

♦ Beginnen in de aula, boeken ophalen en met de mentor naar ‘t 

lokaal. 
♦ Boekenpakketten en lijsten controleren. 
♦ Met wie zit ik ook al weer in de klas?  
♦ Je krijgt je pasje en waar zit je kluisje? 
♦ Roosters en Magister bespreken. 
Neem wat te eten en drinken mee! 

 
 

Woensdag 19 augustus 

Kom op de fiets in je sportkleding! 
 

♦ Individuele gesprekken met de mentor van 9.00 tot 10.00 uur. Het 
rooster voor de gesprekken ontvang je dinsdag. Iedere leerling 

heeft in de introductieweek een kennismakingsgesprek met de 
mentor.  

De rest van de klas begint om 10.00 uur. 
♦ 10 uur: Vertrek per klas, op de fiets vanuit school  
♦ Van 10.30 tot 13.00 uur: “sport en spel” op onze sportvelden. 

Neem genoeg eten en drinken mee! 
♦ Individuele gesprekken met de mentor van 13.00 tot 14.00 uur. Ook 

nu worden leerlingen hiervoor uitgenodigd, de rest van de klas gaat 
om 13.00 uur naar huis. 

 
 

 



 
 

Donderdag 20 augustus 
 

♦ Individuele gesprekken met de mentor van 9.00 tot 10.00 uur. 
Leerlingen worden hiervoor uitgenodigd, de rest van de klas begint 

om 10.00 uur. 
♦ Vandaag hebben we een toneelvoorstelling, die speciaal gemaakt is 

voor brugklasleerlingen: 

10.15 - 11.15      1A + 1D 

11.15 - 12.15      1B + 1C 
12.45 - 13.45      1K + 1L + 1M 

♦ Om de voorstelling heen doen we allerlei leuke opdrachten met je 
klasgenoten. 

♦ Individuele gesprekken met de mentor van 13.45 tot 14.45 uur. 

Leerlingen worden hiervoor uitgenodigd, de rest van de klas gaat 
om 13.45 naar huis. 

Neem genoeg eten en drinken mee! 
 

Van 17.00 tot 19.00 nodigen we je uit voor een barbecue op school, 
waarbij je je klasgenoten, docenten en alle andere nieuwe leerlingen 

kunt leren kennen. Om 19.00 uur mogen je ouders je op komen halen 
en die kunnen dan meteen even zien welke mentoren bij jou horen. 

 
 

Vrijdag 21 augustus 
 

Vandaag heb je het 1e t/m 4e uur les volgens je rooster. 
 Zorg ervoor dat je de goede boeken bij je hebt en natuurlijk 

schriften en je etui!! 
 De lessen duren tot 11.30 uur  
 Individuele gesprekken met de mentor van 11.30 tot 12.30 uur. 

Leerlingen worden hiervoor uitgenodigd, de rest van de klas gaat 
om 11.30 naar huis. 

 
Tot ziens op dinsdag 18 augustus!!     

Eerst lekker genieten van je zomervakantie!!! 
 

Hartelijke groet, mentoren en docenten Pascal Zuid 
 


