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 Postadres: 
Postbus 166 

2400  AD  Alphen aan den Rijn 

Bezoekadres: 
  Halverwege 4 

   2402 NK Alphen aan den Rijn    

 
T    0172-449510 
F    0172-447023 

 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen  
uit de brugklas van schooljaar 2020-2021 

 

@   admlyceum@scopescholen.nl 
 

Onderwerp:  start schooljaar 2020-2021 Kenmerk:  klas 1 
 
Datum:  21 juli 2020 

 
 
Geachte heer, mevrouw, beste leerling, 
   
Hierbij ontvangt u informatie over de start van het schooljaar 2020-2021. 
Het schooljaar start voor alle brugklassen met een introductieprogramma op dinsdag 1 en woensdag 
2 september. De lessen beginnen volgens het rooster op donderdag 3 september. 
Het lesrooster wordt tijdens de introductie bekend gemaakt.  
Als uw zoon of dochter het eerste kind op één van de vestigingen van de Groene Hart scholen is, 
ontvangt u in de laatste vakantieweek uw persoonlijke inloggegevens voor het leerlingvolgsysteem, 
Magister, en het roosterprogramma, Zermelo.  
 
Op dinsdag 1 september begint de introductie voor de brugklassen volgens onderstaand schema: 
 

Klassen Starttijd Indicatie eindtijd 

c1a, c1b en c1c 8.45 uur +/- 12.40 uur 

c1d, c1e en c1f 9.35 uur +/- 13.30 uur 

c1g, c1h en c1i 10.55 uur +/- 14.50 uur 

c1j en c1k 11.45 uur +/- 15.40 uur 
 
Op dinsdag 1 september zullen ook de iPads worden uitgereikt. De leerlingen hebben voor deze dag 
een lunchpakket nodig. De lokalenindeling delen we bij aankomst op school.  
 
Op woensdag 2 september vervolgen we de introductie volgens onderstaand schema: 
 

Klas Starttijd op school Eindtijd 

c1a 8.20 uur 14.15 uur 

c1b 8.30 uur 14.30 uur 

c1c 8.45 uur 14.45 uur 

c1d 9.00 uur 15.00 uur 

c1e 8.45 uur 14.30 uur 

c1f 9.00 uur 14.45 uur 

c1g 9.15 uur 15.00 uur 

c1h 9.30 uur 15.15 uur 

c1i 10.15 uur 16.00 uur 

c1j 10.30 uur 16.15 uur 

c1k 10.45 uur 16.30 uur 
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Eén van de onderdelen van het introductieprogramma op 2 september is poldersport. Leerlingen 
moeten die dag dus beschikken over een fiets en reservekleding meenemen. Er is gelegenheid om te 
douchen op locatie.  
In alle gevallen starten we op school om de iPad in de kluis te leggen en gezamenlijk naar de 
activiteit te fietsen. De leerlingen hebben voor deze dag een lunchpakket nodig. 
 
 
Boeken 
De nieuwe boekenlijst is eind juli zichtbaar in het boekenfondsprogramma “Bookmaster”. De 
informatie over Bookmaster heeft u in juni ontvangen. Vragen over de boeken kunt u mailen naar 
boekenfonds@youscope.nl. De informatie over het ophalen van de boeken ontvangt u binnenkort. 
De factuur voor de ouderkosten wordt vóór de herfstvakantie verzonden via het facturensysteem 
“Wiscollect”. 
 
 
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 
 
eerste 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 
 
eerste 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

 
 
Ouderavonden 
In het begin van het schooljaar organiseren we voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders. Hiervoor 
ontvangt u, ongeveer een week voorafgaand aan de avond, via de mail een uitnodiging. De 
ouderavond zal zijn op donderdag 10 september (start 19.00 uur voor ouders van leerlingen in de 
havo en havo/vwo brugklassen en vanaf 20.30 uur voor de ouders van leerlingen in de vwo 
brugklassen). In verband met de corona-maatregelen  vragen we u vragen om slechts met één ouder 
te komen per leerling.  
 
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.  
Voor de brugklassers is er op vrijdag 4 september een introductiefeest. 
 
We hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mark Tange, unitleider havo onderbouw 
Johan Hilgers, unitleider havo/vwo en vwo onderbouw 
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