
 

 

 

 
 
Aan de ouders en leerlingen van 3mavo en 4mavo van het Montaigne Lyceum 
 
 
Den Haag, 8 juli 2022 
 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
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. Op maandag 22 augustus is er een studiedag voor het personeel en 
zijn de leerlingen nog vrij. 
 
Hieronder het programma voor de eerste schoolweek voor de leerlingen van 3 en  
4 mavo: 
 
3 en 4 mavo 
Dinsdag 23 augustus 2022 
3 mavo: Algemene introductie en kennismaken met de mentor we starten om 09.50 uur, 
einde 13.15 uur. Verzamelen in domein 0.30. Na 13.15 uur startgesprekken met je mentor 
schema volgt via de mentor. 
 
4 mavo: Algemene introductie en kennismaken met de mentor we starten om 11.00 uur, 
einde 13.15 uur. Verzamelen in domein 0.30. Na 13.15 uur startgesprekken met je mentor 
schema volgt via de mentor. 
 
3 en 4 mavo 
Woensdag 24 augustus 2022 
Waar mogelijk wordt er een activiteit georganiseerd. Deze informatie ontvang je op 
dinsdag 23 augustus van je mentor en na 13.15uur startgesprekken met je mentor 
 
3 en 4 mavo 
Donderdag 25 augustus 2022 
3 mavo: KCKV activiteiten op school. 
4 mavo: start van de lessen t/m 13.15 uur. 
Na 13.15uur startgesprekken met je mentor 
 
Vrijdag 26 augustus 2022 
Start van de lessen volgens het rooster t/m het 6e lesuur 
Na 13.15uur startgesprekken met je mentor 
 
  



Lockerpas 
De leerlingen uit de brugklassen ontvangen van hun mentor een nieuwe lockerpas.  
De leerlingen uit de 2e, 3e en 4e  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. 
 
 
 
Algemene informatie 
 
Schoolfotograaf 
Woensdag 31 augustus en donderdag 1 september komt de schoolfotograaf op school. 
Het rooster hiervoor wordt in die week doorgegeven aan de mentoren. 
 
 
Lestijden (di t/m 6e lesuur) 
 
1e 08.20-09.05 (eerste bel om 08.15) 
2e 09.05-09.50 
3e 09.50-10.35 

25 minuten pauze (1e bel om 10.55 uur) 
4e 11.00-11.45 
5e 11.45-12.30 
6e 12.30-13.15 

30 minuten pauze (1e bel om 13.40 uur) 
7e 13.45-14.30 
8e 14.30-15.15 
9e 15.15-16.00 
10e 16.00-16.45 
 
De administratie is weer aanwezig vanaf donderdag 18 augustus 2022.  
 
Graag wensen wij u, namens het team van het Montaigne Lyceum, samen met uw gezin 
een fijne zomer toe. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het vmbo-team           
 


