Informatie introductiedag HAVO 4
Beste leerlingen,
Hopelijk hebben jullie van je zomervakantie genoten.
Er komt echter een eind aan deze rust en daarom heet ik jullie van harte welkom in HAVO 4!
Op dinsdag 27 augustus start voor jullie dit nieuwe schooljaar met een introductie. Deze introductie
heeft een informatief en een sociaal karakter.
Startbijeenkomst HAVO 4
We verwachten alle leerlingen uit HAVO 4 om 10:00 uur in de aula op het Sancta.
Via Magister kun je zien bij welke mentor en in welke klas je bent ingedeeld.
Nieuwe leerlingen op Sancta Maria worden om 09:45 uur verwacht. Graag melden bij de
hoofdingang. Zij maken eerst kennis met de mentor en gaan daarna naar de aula.
Klassensamenstelling
Het samenstellen van het rooster in de bovenbouw is complex. Doordat het Sancta veel keuzes
aanbiedt bij zowel profielvakken als vakken in het vrije deel en er gewerkt wordt met veel
clusterlijnen is het niet realiseerbaar om bij de samenstelling van het lesrooster ook rekening te
houden met individuele roosterwensen van leerlingen. Deze verzoeken kunnen dan ook niet worden
ingewilligd.
Introductieprogramma:
In de aula volgt eerst een plenair gedeelte over de DO-s en DON’T-s in HAVO 4.
Mentoren gaan daarna in een lokaal in op de kenmerken van H4, zoals het PTA, de jaarplanning en
mentorzaken. Verder gaan jullie uiteraard beginnen met kennismaken.
Op de monitor op school kan je zien in welk lokaal je wordt verwacht.
Na de introductie op school gaan alle leerlingen op eigen gelegenheid naar La Place aan de
Fonteinlaan 1 voor een hapje en drankje en uiteraard voor meer sociale interactie.
Wat neem je mee?
Agenda, pen en papier
Een goed humeur
Het introductieprogramma is rond 13.00 uur afgelopen.
We gaan er samen een mooi jaar van maken!
Vriendelijke groeten,
Namens de mentoren HAVO 4,
Namens mevr. M. Meinema;
Dhr. B. Mom, Afdelingsleider a.i.

