
Aan: de ouders/verzorgers van de leerlingen 
die in het schooljaar 2022-2023 in de 
derde klas gymnasium(plus) 
zullen zitten 

Delft, juli 2022 

 

Geachte  ouder(s)/verzorger(s), 

Maandag 22 augustus start het nieuwe schooljaar 2022-2023. Wij zijn blij uw kind/kinderen weer te kunnen verwelkomen. 
In deze brief vindt u naast praktische informatie ook het programma van de eerste schooldag voor de leerlingen van de 
derde klas gymnasium(plus).  

Rooster en website 
Vanaf vrijdag 19 augustus 15.30 uur is op onze website in het rooster te zien in welke klas de leerling is geplaatst. Tevens 
kunt u op deze website onder praktische informatie/studiekosten een overzicht vinden van de te verwachten schoolkosten. 
 
Ziekmelden en absent melden  

           Het ziekmelden van uw zoon of dochter kunt u doen via de Magister app. Overige afwezigheidsmeldingen kunt u doen via 

gymscwmelding@stanislascollege.nl.  

Zie ook: https://www.stanislascollege.nl/westplantsoen/ouders/ziekte-en-afwezigheid/ 
 
Schoolboeken 
De schoolboeken zullen thuis afgeleverd worden; informatie hierover ontvangt u via de mail van Van Dijk Educatie.  
Leest u deze informatie alstublieft zorgvuldig door. 
 
Agenda 
In de onderbouw werken onze leerlingen met de zogeheten Monkey-agenda. Het is de bedoeling dat alle leerlingen deze 
door school verstrekte agenda gebruiken, dus uw kind hoeft geen eigen agenda aan te schaffen. De mentoren zullen in de 
mentorlessen aandacht besteden aan het gebruik van de Monkey-agenda.  
 
Programma dinsdag 23 augustus, eerste schooldag voor de derdeklassers van gymnasium(plus)                            
Op dinsdag 23 augustus worden de leerlingen om 9.00 uur ontvangen door hun mentoren. De dag zal in het teken staan van 
de hernieuwde kennismaking en het profielkeuzetraject. De mentoren organiseren een activiteit met hun klas en de 
eindtijd van het programma kan daardoor per mentor verschillen. Zij zullen hun leerlingen daarover tijdig informeren.  
 
Lokalenindeling voor dinsdag 23 augustus 2022 
g3a mentoren Carlos van Baaren en Esther Faasen  lokaal 161     
p3a mentoren Damy Duifhuis en Naomi Lodder   lokaal 162     
p3b mentoren Marije Dingemanse en Fleur Schaap  lokaal 163  
p3c mentoren Marcel van der Reijken en Barbara Rutten lokaal 171 
 
Op woensdag 24 augustus starten de lessen volgens het rooster. 
 
Versterkt mentoraat 
Ook in dit schooljaar zullen er voor uw kind en u twee MOL-gesprekken worden ingepland waarvan het eerste in de week 
van 6 september zal plaatsvinden. Op uitnodiging van de persoonlijke mentor van uw kind kunt u zich intekenen op een van 
de door hem/haar voorgestelde momenten.  
 
Wisseling van de wacht 
Met ingang van volgend jaar treedt er een wijziging op in de bezetting van onze gymnasiumkamer. Hugo Koning legt zijn 
taken als conrector neer en gaat zich weer met veel plezier storten op het geven van lessen. Hij wordt opgevolgd door de 
heer Daniël Bartelds.  
 
Wij wensen u een prettige vakantie en kijken uit naar volgend jaar! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Judith Peterse, coördinator onderbouw gymnasium(plus) 
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