Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van het Montaigne Lyceum
Den Haag, 13 juli 2020
Geachte ouders/verzorgers van leerlingen uit de HV-bovenbouw,
Wanneer u dit leest is het schooljaar afgerond en is de schoolvakantie begonnen. Met deze brief
willen wij u graag alvast informeren over enkele zaken die het nieuwe schooljaar betreffen.
Programma eerste schoolweek
Maandag
31 augustus studiedag personeel, de leerlingen zijn nog vrij
Dinsdag

1 september

introductieprogramma leerlingen
(de starttijden zijn voor alle klassen verschillend en staan op de
volgende pagina)

Woensdag

2 september

start lessen volgens rooster

Donderdag

3 september

lessen volgens rooster

Vrijdag

4 september

lessen volgens rooster

In het introductieprogramma ziet u al de namen van de mentoren voor 4H en 4V. De leerlingen
van de andere klassen (5V, 5H en 6V) worden verdeeld over de beschikbare mentoren, zodat
iedere leerling ook een mentor krijgt die hem/ haar lesgeeft. Op dit moment zijn de verschillende
clustergroepen nog niet bekend, dus deze verdeling kan nog niet gemaakt worden.
Maandag 31 augustus krijgende leerlingen uit deze klassen te horen welke mentor zij hebben. De
groepsverdeling voor de buitenactiviteit 4HV wordt ook 31 augustus bekend gemaakt.
Twee mentoren nemen na de vakantie verlof op vanwege een mooie reden, zij worden allebei
voor de eerste keer vader. De activiteiten voor school van de heer Sablerolle en de heer Diependaal worden tijdens de introductie waar dit mogelijk is overgenomen door collega’s. U ziet dit ook
terug in het schema.
De leerlingen uit 4HV gaan tijdens de introductiedag een buitenactiviteit ondernemen. Het is van
belang dat zij over een zwemdiploma beschikken en droge spullen (inclusief handdoek)
meenemen. Als uw zoon/ dochter niet over een zwemdiploma beschikt, verzoeken wij u dit
vooraf door te geven aan de heer Van Renesse van Duivenbode.
De administratie is weer aanwezig vanaf donderdag 27 augustus 2020.
Graag wensen wij u, namens het team van het Montaigne Lyceum, samen met uw gezin een
fijne zomer toe.

Met vriendelijke groet,
De schoolleiding

Start- en eindtijden havo/vwo bovenbouw dinsdag 1 september 2020
alle klassen 4havo/4vwo
starten om 10:10 uur (aula)
einde 12.30
alle klassen 5vwo
starten om 10:45 uur (domein 3.4) einde 13.00
alle klassen 5havo
starten om 09.00 uur (domein 2.2) einde 15.00
alle klassen 6vwo
starten om 09:00 uur (aula)
einde 15.00

uur
uur
uur
uur

Schoolfotograaf
Donderdag 3 en vrijdag 4 september komt de schoolfotograaf op school. Het rooster
hiervoor wordt in die week doorgegeven aan de mentoren.
Lockerpas
De leerlingen uit de brugklassen ontvangen van hun mentor een nieuwe lockerpas.
De leerlingen uit de 2e, 3e, 4e, 5e, en 6e klassen moeten hun huidige lockerpas meenemen.
Ben je je pas kwijt, dan dien je een nieuwe aan te schaffen. Een nieuwe pas kost € 5,= en
kan bij de receptie worden gehaald.

Schooltijden 2020-2021

ma, wo, do, vr

Schooltijden 2020-2021

dinsdag

1e uur 08.20-09.05 uur (1e bel om 08.15 uur)

1e uur 08.20-09.05 uur (1e bel om 08.15 uur)

2e uur 09.05-09.50 uur

2e uur 09.05-09.50 uur

3e uur 09.50-10.35 uur

3e uur 09.50-10.35 uur

Pauze 10.35-11.00 uur (1e bel om 10.55 uur)

Pauze 10.35-11.00 uur (1e bel om 10.55 uur)

4e uur 11.00-11.45 uur

4e uur 11.00-11.45 uur

5e uur 11.45-12.30 uur

5e uur 11.45-12.30 uur

Pauze 12.30-13.00 uur (1e bel om 12.55 uur)

6e uur 12.30-13.15 uur

6e uur 13.00-13.45 uur
7e uur 13.45-14.30 uur
8e uur 14.30-15.15 uur
9e uur 15.15-16.00 uur (incidenteel inzetbaar)

