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Postadres: 
Postbus 166 
2400  AD  Alphen aan den Rijn 

Bezoekadres: 
  Tolstraat 11 
  2405 VS Alphen aan den Rijn 
   
 

T    0172-449510 

F    0172-447023 

Aan de leerlingen uit de bovenbouw  
en hun ouder(s)/verzorger(s) 

 
 
 

@   admlyceum@scopescholen.nl 
          www.groenehartscholen.nl 
 
KvK nr. 40448185 

Onderwerp:  Start schooljaar 2018-2019  Kenmerk: BB   Datum: 22 juli 2019 

 

 
 
Geachte heer, mevrouw, beste leerling, 
   
Hierbij ontvangt u informatie over de start van het schooljaar 2019-2020. 
Het schooljaar start voor alle klassen met een introductieprogramma op maandag 2 en dinsdag 3 
september. Daarna gaat vanaf 4 september het lesrooster van start volgens het rooster. Het lesrooster 
wordt tijdens de introductie bekendgemaakt.  
Pas vanaf de tweede lesweek wordt het “CUP” rooster gevolgd. Mocht uw kind starten in de vierde klas, 
dan zal er tijdens het introductieprogramma onder andere aandacht worden besteed aan de "CUP"-uren. 
Dit zijn uren die een leerling zelfstandig besteedt aan schoolwerk in een studieruimte.  
 
We wensen u allen een fijne zomer en straks een goede start van het nieuwe schooljaar. 
We hopen u als ouder/verzorger te kunnen begroeten tijdens de eerste ouderavond. 
 
Met vriendelijke groet, 
  
Peter Doppen, unitleider bovenbouw vwo  
Esther Verschueren, unitleider bovenbouw havo  
 
 
Introductieprogramma 
 

4 havo 2 september 13.30 uur ontvangst in gymzaal M. Daarna introductieprogramma in 
verschillende lokalen met de mentor tot ongeveer 15.45 uur. Leerlingen ontvangen 
onder andere informatie over het rooster en de keuzewerktijd uren in “CUP”. 
3 september 9.45 uur vervolg introductieprogramma op de sportvelden van ARC voor  
de ”battle of 4 havo" gevolgd door een gezamenlijke lunch. Eindtijd ongeveer 13.00 
uur. 
 

4 vwo 2 september 13.00 uur ontvangst in gymzaal L. Daarna introductieprogramma in 
verschillende lokalen met de mentor tot ongeveer 15.45 uur. Leerlingen ontvangen 
onder andere informatie over het rooster en de keuzewerktijd uren in “CUP”. 
3 september 11.50 uur vervolg introductieprogramma met een sportieve 
groepsactiviteit op de sportvelden van ARC. Start met gezamenlijke lunch. 
Eindtijd ongeveer 15.15 uur. 
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5 havo 2 september 13.00 uur ontvangst in gymzaal M. Daarna introductieprogramma in 
verschillende lokalen tot ongeveer 15.30 uur. 
3 september 13.00 uur: vervolg introductieprogramma bij de Zegerplas met sportieve 
groepsactiviteiten. Eindtijd ongeveer 16.45 uur. 
 
Van maandag 2 september 14.30 uur t/m woensdag 4 september 8.30 uur  
CUP-rooster in orde maken (voor de week van 9 september). 

5 vwo 2 september 15.00 uur ontvangst in gymzaal L. Daarna introductieprogramma in 
verschillende lokalen tot ongeveer 16.30 uur.  
3 september 08.45 uur vervolg introductieprogramma bij Zegerplas met sportieve 
groepsactiviteiten. Eindtijd is ongeveer 12.00 uur. 
 
Van maandag 2 september 14.30 uur t/m woensdag 4 september 8.30 uur  
CUP-rooster in orde maken (voor de week van 9 september). 

6 vwo 2 september 13.00 uur ontvangst door de mentor in lokalen 171-172-175-176 met 
introductieprogramma tot ongeveer 15.00 uur. 
3 september 09.00 uur vervolg introductieprogramma in dezelfde lokalen met o.a. een 
workshop over het vervolg van het profielwerkstuk (PWS). Eindtijd is ongeveer 14.00 
uur. 
 
Van maandag 2 september 14.30 uur t/m woensdag 4 september 8.30 uur  
CUP-rooster in orde maken (voor de week van 9 september). 

 
 
 
Klassenindeling 
We wijzen u erop dat de klassenindeling meestal niet hetzelfde blijft als in het afgelopen cursusjaar.  
De clustering bepaalt in welke klas uw kind wordt geplaatst en daarin zijn geen verschuivingen 
mogelijk. Bij zwaarwegende omstandigheden zijn de zorgcoördinator en/of huidige mentor al op de 
hoogte en wordt hiermee, indien mogelijk, rekening gehouden.  
 
Boeken 
De nieuwe boekenlijst is eind juli zichtbaar in het boekenfondsprogramma “Bookmaster”. De informatie 
hierover heeft u half juni ontvangen. De verzonden brief is te lezen op de website 
https://www.groenehartscholen.nl/lyceum/2019/06/18/belangrijke-informatie-schoolboeken/  
Ouders van leerlingen die volgend jaar nieuw komen op het Lyceum, ontvangen deze week bericht over 
de boeken. Vragen over de boeken kunt u mailen naar boekenfonds@youscope.nl. 
De factuur van het boekenfonds wordt vóór de herfstvakantie verzonden via het facturensysteem 
“Wiscollect”. 
 
Extra vak in het vakkenpakket 
Indien uw kind een extra vak gaat volgen dan staat dit vak in het rooster. Het kan zijn dat dit samenvalt 
met een ander (regulier) vak; het volgen van het reguliere vak heeft voorrang.  
 
Ouderavonden 
In het begin van het schooljaar organiseren we voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders. Hiervoor 
ontvangt u, ongeveer een week voorafgaand aan de ouderavond, via de mail een uitnodiging. Als u deze 
mail niet ontvangt, wilt u dit dan s.v.p. mailen naar admlyceum@scopescholen.nl? 
Hieronder vindt u alvast de data: 
 

Klas Datum Aanvangstijd 

4 havo 19 september 19.30 uur 

4 vwo en 5 vwo 
 

16 september 19.30 uur 4V 
20.15 uur 5V 

5 havo en 6 vwo 10 september 19.30 uur 5H 
20.15 uur 6V 

 
 

https://www.groenehartscholen.nl/lyceum/2019/06/18/belangrijke-informatie-schoolboeken/
mailto:boekenfonds@youscope.nl
mailto:admlyceum@scopescholen.nl
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Jaarrooster 
Op de website van het Lyceum http://www.groenehartscholen.nl/lyceum/ vindt u aan het begin van 
het nieuwe schooljaar de Lyceum agenda (jaarrooster) met de belangrijke data gedurende het 
schooljaar. Bij de start van het schooljaar ontvangen de leerlingen via de mentor ook een jaaroverzicht 
op een A4 met de belangrijkste zaken op een rij voor het betreffende leerjaar. Dit overzicht is ook als 
jaarplanner te gebruiken. 
 
We vragen in het bijzonder uw aandacht voor de meivakantie komend jaar. Deze loopt komend jaar van 
woensdag 22 april tot en met dinsdag 5 mei in het voortgezet onderwijs. In het primair onderwijs zijn 
de data mogelijk anders. Aansluitend aan vakanties mag geen extra verlof verleend worden door school 
conform de wet op de leerplicht. Let dus goed op bij de planning van mogelijke reizen, in het bijzonder 
als u ook kinderen hebt op de basisschool. 
 
Lestijden Lyceum 
Hieronder vindt u de lestijden. Tijdens een schooljaar zijn er altijd roosterwijzigingen waardoor  
begin- en eindtijden van de lesdag kunnen variëren. Basisuitgangspunt is dat leerlingen tussen 8.15 uur 
en 16.30 uur beschikbaar zijn voor school. 
 
50 minuten rooster 
 
bel 08.15 uur 
1e uur 08.20 - 09.10 uur 
2e uur 09.10 - 10.00 uur 
3e uur 10.00 - 10.50 uur 
pauze 
4e uur 11.10 - 12.00 uur 
5e uur 12.00 - 12.50 uur 
pauze 
6e uur 13.20 - 14.10 uur 
7e uur 14.10 - 15.00 uur 
8e uur 15.00 - 15.50 uur 

40 minuten rooster 
 
bel 08.15 

1e uur 08.20 - 09.00 uur 
2e uur 09.00 - 09.40 uur 
3e uur 09.40 - 10.20 uur 
pauze 
4e uur 10.40 - 11.20 uur 
5e uur 11.20 - 12.00 uur 
pauze 
6e uur 12.30 - 13.10 uur 
7e uur 13.10 - 13.50 uur 
8e uur 13.50 - 14.30 uur

 

http://www.groenehartscholen.nl/lyceum/

