
	

	

START SCHOOLJAAR 2022-2023 
 

Hieronder staan tijdstippen waarop je, op dinsdag 23 augustus, (weer) op school wordt 
verwacht. Op vrijdag 19 augustus kun je vanaf 10.00 uur in Magister zien in welke klas je 
geplaatst bent. 
 
DINSDAG 23 augustus 2022 
 
Brugklassen introductieweek 
Alle brugklassen starten het schooljaar met een introductieweek van dinsdag t/m vrijdag 
van 9.00 tot 13:10 uur. Op dinsdag worden de brugklasleerlingen om 08:50 uur in het 
brugklasgebouw verwacht. Daar worden jullie opgevangen door de mentor. 	
Meer informatie over de introductieweek volgt later via de mail.	
 
Klas 2	 09.00 – 10.20 uur introductie met mentor 
B2A lokaal 	102	 B2B lokaal 104	 	 B2C lokaal 106	  
B2D lokaal 	108	 	 B2E lokaal 110	 	 B2F lokaal 114	 	
B2G lokaal 116	 	 B2H lokaal 118	 	 B2I lokaal 002	 
B2J lokaal 004		 	 B2K lokaal 008	    	   
Om 10.45 uur starten de lessen volgens rooster. 
 
Mavo 3 	 	 09.00 – 10.20 uur introductie met mentor 
M3A lokaal 201	 M3B lokaal 205                    M3C lokaal 203 
Om 10.45 uur starten de lessen volgens rooster	 	  
 
Mavo 4 	 	 08.40 – 09.30 uur introductie met mentor 
M4A lokaal  207	 M4B lokaal  209	 	 M4C lokaal 211	 	  
Aansluitend start de teambuilding, geen lessen. Hierover word je apart geïnformeerd. 
 
Havo 3 	 	 09.00 – 10.20 uur introductie met mentor 
H3A lokaal 117	 H3B lokaal 111	 H3C lokaal 113 
H3D lokaal 115	 H3E lokaal 119 	 	  
Om 10.45 uur starten de lessen volgens rooster. 
 
Havo 4 	 	   09.00 – 10.20 uur introductie met mentor 
H4A lokaal 202     	 H4B lokaal 204      	 H4C lokaal 206 
H4D lokaal 208       	 H4E lokaal 210         	 H4F lokaal 212       
H4G lokaal 214  
Om 10.45 uur starten de lessen volgens rooster.	  



	

	

Havo 5 	 	 09:40 – 10:20 uur introductie met mentor  
H5A lokaal 207     	 H5B lokaal  209     	 H5C lokaal 005 
H5D lokaal 007      	 H5E lokaal  211	 H5F lokaal 121 
Om 10.45 uur starten de lessen volgens rooster. 
 
Atheneum 3 	 09.00 – 10.20 uur introductie met de mentor 
A3A lokaal 103	 A3B lokaal 105                        
A3D lokaal 109                     A3C lokaal 107 
Om 10.45 uur starten de lessen volgens rooster. 
 
Atheneum 4 	 09.00 - 10.20 uur introductie met de mentor 
A4A lokaal  216	 A4B lokaal 218	 A4C lokaal  213	  
A4D lokaal 215	 A4E lokaal 120 
Om 10.45 uur starten de lessen volgens rooster. 
 
Atheneum 5 	 09.00 - 10.20 uur introductie met de mentor 
A5A lokaal 010    	 A5B  lokaal 014	  
A5C lokaal  303	 A5D lokaal  302 
Om 10.45 uur starten de lessen volgens rooster. 
 
Atheneum 6 	 09.00. - 10.20 uur introductie met de mentor 
A6A HUB1	 	 A6B HUB2	  
A6C HUB3	 	 A6D lokaal 304 
Om 10.45 uur starten de lessen volgens rooster. 
 
Voor het bestellen van boeken kun je terecht op de website van de fa. Iddink, 
www.iddink.nl. 
Gebruik de schoolcode: NMMCYYXK 


