Aan de ouders/verzorgers van onze nieuwe (brugklas)leerlingen

Geachte ouders/verzorgers,
Vandaag hebben wij een vliegende start mogen maken met onze nieuwe brugklasleerlingen. We
kijken terug op een zeer geslaagde middag waarin de leerlingen kennis hebben mogen maken met
het schoolgebouw, hun nieuwe klasgenoten en hun persoonlijke mentor. Ook hebben alle leerlingen
vandaag een informatieboekje meegekregen met allerlei informatie over de start van het schooljaar.
Een aantal zaken die speciaal voor de ouders zijn bedoeld staat daar niet in. Met dit bericht willen wij
u graag uitgebreid informeren.
Ouderavond
Aan het begin van het schooljaar organiseren wij een informatieavond voor de ouders van onze
nieuwe brugklasleerlingen. Tijdens deze avond maakt u kennis met de persoonlijke mentor van uw
kind en informeren wij u over het verdere verloop van het schooljaar. U kunt onderstaande data
alvast in uw agenda noteren:
• Ouderavond 1 havo en 1 vwo dinsdag 6 september om 19:30 uur
• Ouderavond 1 mavo
woensdag 7 september om 19:30 uur
E-mailadres
De communicatie via school verloopt veelal via de e-mail. Het is daarom van belang dat u bij de
inschrijving een werkend e-mailadres heeft doorgegeven. Facturen van de school worden naar de
ouder gestuurd, die is geregistreerd als ouder/verzorger 1. De facturen komen van het programma
Wiscollect. Brieven worden over het algemeen naar beide ouders gestuurd.
Schoolaccount Magister
Op het Montaigne Lyceum maken wij voor de leerlingenadministratie gebruik van de magister-app.
De leerlingen ontvangen na de zomervakantie een eigen unieke inlogcode. U als ouder ontvangt
tijdens de informatieavond in september ook een eigen unieke inlogcode. Deze kunt u gebruiken om
de voortgang van u kind te volgen en heeft u ook nodig om straks uw kind via dit systeem ziek te
melden.
Bestellen van boeken
In opdracht van de school levert VanDijk Educatie de schoolboeken. Deze hebben de leerlingen
gedurende het schooljaar 2022-2023 in bruikleen van de school. Het bestellen van boeken gebeurt
online. Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe dat in de praktijk gaat. Let op: Vanaf 8 juli en voor
10 juli moeten de boeken via Van Dijk worden besteld. De boeken krijgen de leerlingen vervolgens
thuisgestuurd op het ingevulde adres. De boeken dienen op naam van de leerling (dus niet de ouder)
besteld te worden waarbij u onder andere het adres, woonplaats en geboortedatum van het kind op
moet geven. Het bestellen op naam van de leerling is van belang in verband met de koppeling die in
Magister gemaakt wordt met digitale leermiddelen.

Bestellen doet u als volgt:
1. Op www.vandijk.nl kunt u als ouder de boeken bestellen.
2. Vul “Den Haag” en ”Montaigne Lyceum” in en kies de juiste leermiddelenlijst
3. Doorloop rustig alle stappen en klik vervolgens op akkoord.
Voor meer informatie kunt u de bestelinstructie ook nog bekijken: https://vandijk instructie bestellen
De ouderbijdrage
De school ontvangt van de overheid een vergoeding voor schoolboeken en lesmateriaal, dat specifiek
voor een leerjaar door de school wordt voorgeschreven en noodzakelijk is voor het volgen van het
onderwijsprogramma. De school krijgt van het ministerie geen geld voor extra activiteiten en
voorzieningen die buiten het gewone lesprogramma vallen, maar die we wel voor de school, het
onderwijs en de leerlingen belangrijk vinden. Om activiteiten en voorzieningen toch te kunnen
aanbieden, vraagt de school aan ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage. De ouderbijdrage is
onder andere bedoeld voor de viering van diverse feesten, het organiseren van sportdagen en het
organiseren van diverse cultuuractiviteiten. Daarnaast wordt er gespaard voor de aanschaf van
duurzame gebruikersgoederen.
U bepaalt uiteindelijk zelf of u de gevraagde bijdrage wel of niet betaalt. Het niet voldoen van de
vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van deelname aan extra activiteiten. Echter zult u
begrijpen dat wanneer het merendeel van de ouders besluit de bijdrage niet te voldoen dat wij de
extra activiteiten niet meer kunnen organiseren. Daarom vragen wij u als ouder een goede afweging
te maken voordat u besluit de bijdrage niet te betalen. De bijdrage is voor het komend schooljaar
samen met de ouderraad vastgesteld op € 125,-.
U ontvangt hiervoor per schooljaar een betalingsverzoek uit het programma Wiscollect. Verder
vragen wij u separaat een bijdrage voor zaken als kluisjeshuur, excursies en werkweken.
Schoolkosten
Onder de schoolkosten verstaan wij de mogelijke extra kosten voor ouders. Het gaat hierbij om
kosten voor voorgeschreven persoonsgebonden materiaal dat langer dan een jaar mee gaat.
De school voorziet in een aantal zaken, zoals bij de aanschaf van de tekendoos een dummy
(schetsboek) in een collectieve inkoop voor alle leerlingen. Hiermee hoopt de school bij wijze van
service de ouders en leerlingen direct te voorzien van de juiste materialen en meest aantrekkelijke
deal. U ontvangt hiervoor een aparte factuur van € 22,50.
Gymkleding
Voor de gymlessen moet er gymkleding worden aangeschaft. Montaigne gymkleding is verplicht.
Deze kunnen via onze schoolwebsite besteld worden via deze link. Als u voor 7 augustus besteld
wordt de kleding gratis op school bezorgd. U kunt er ook voor kiezen om de kleding thuisbezorgd te
krijgen.
Begin van het schooljaar
Maandag 22 augustus is een opstart dag voor de docenten. Leerlingen zijn deze dag vrij. Dinsdag
23 augustus om 09.00 uur start voor de leerlingen de eerste schooldag. Omdat de eerste week vooral
in het teken zal staan van het kennismaken met elkaar ontvangen de leerlingen deze dag meer
informatie over het rooster van deze eerste week.
Schoolagenda
Aan het begin van het schooljaar krijgen al onze leerlingen een eigen planagenda. Dit is een speciale
agenda die wij op school gebruiken om de leerlingen te leren plannen. Wij vinden het belangrijk dat
we dit in eerste instantie aanleren met een fysieke papieren agenda.

Chromebook
Enkele weken geleden ontving u een brief over het bestellen van een Chromebook. Hierin stond
onder andere vermeld dat u een eventuele bestelling uiterlijk 14 augustus moet plaatsen om het
Chromebook aan het begin van het schooljaar geleverd te krijgen. Graag attendeer ik u hier nog even
op. De webpagina is: https://montaignelyceum.ccvshop.nl
Let op: Bij het opgeven van de bestelling wordt ook een leerlingennummer gevraagd. Deze vraag is
optioneel. Omdat u het leerlingennummer van uw kind nog niet heeft, hoeft u dit dan ook niet in te
vullen.
Maandag 22 augustus leveren wij de bestelde Chromebooks uit. Alleen de leerlingen die via
Buyitdirect een Chromebook hebben besteld, komen deze dag langs. De leerlingen die een
Chromebook hebben besteld worden tussen de volgende tijden in de aula op de begane grond
verwacht om het Chromebook op te halen. Omdat de leerlingen nog geen leerlingenpas hebben,
vragen wij de leerlingen om een ID bewijs mee te nemen.
13:45-14:30 uur
14:30-15:15 uur
15:15 -16:00 uur

1 mavo
1 havo
1 vwo

Bij eventuele vragen over de bestelling of de aflevering van het Chromebook kunt u contact
opnemen met de heer Stad (s.stad@montaignelyceum.nl)
Brugklaskamp
Medio oktober en november staan er verschillende brugklaskampen op de planning. Dit is een
verplichte activiteit. Tijdens de informatieavond zullen wij u hier meer over vertellen.
Kluisjes
Alle leerlingen maken op het Montaigne Lyceum gebruik van een kluisje. De leerlingen worden
hierover na de vakantie geïnformeerd. Hierin bewaren leerlingen gedurende de dag namelijk hun jas
en boeken die ze voor de komende lesuren niet nodig hebben.
Bij wie moet u zijn volgend jaar?
Op het Montaigne Lyceum werken we graag kleinschalig. Dat betekent dat het voor u duidelijk moet
zijn bij wie u als ouders/verzorgers terecht kunt. Hierbij is de mentor de belangrijkste persoon voor u.
De mentor is uw eerste aanspreekpunt rondom de ontwikkeling van uw kind. Bij de mentor kunt u
ook terecht voor allerlei praktische zaken. U kunt de mentor bereiken via hun mailadres. Hieronder
vindt u de contactgegevens per klas:
Klas 1Ma
Klas 1Mb
Klas 1Mc
Klas 1Ha
Klas 1Hb
Klas 1Hc
Klas 1Va
Klas 1Vb
Klas 1Vc
Klas 1Vd

de heer S. Faber
de heer M. Melkaoui
mevrouw J. Dirkx
de heer R. Feddes
de heer H. Zuidema
mevrouw I. Kloosterman
mevrouw B. van Paassen
de heer E. Hupkes
de heer A. van Schaik
mevrouw K. Joosse

s.faber@montaignelyceum.nl
melkaoui@montaignelyceum.nl
j.dirkx@montaignelyceum.nl
r.feddes@montaignelyceum.nl
h.zuidema@montaignelyceum.nl
i.kloosterman@montaignelyceum.nl
b.vanpaassen@montaignelyceum.nl
e.hupkes@montaignelyceum.nl
a.vanschaik@montaignelyceum.nl
k.joosse@montaignelyceum.nl

De dagelijkse aansturing van de brugklassen is handen van de leerlingcoördinatoren. Ondanks dat de
mentor voor u vooral het eerste aanspreekpunt is kunt u ook met al uw vragen bij de coördinatoren
terecht.
Voor de mavo zijn dat de heer Verroen
(e.verroen@montaignelyceum.nl) en
mevrouw Uhlenbeck (m.uhlenbeck@montaignelyceum.nl).
Voor de havo/vwo leerlingen is dat de heer S. de Fost (s.defost@montaignelyceum.nl).
Voor de afdeling vmbo is de heer M. van der Made (m.van dermade@montaignelyceum.nl) de
eindverantwoordelijke conrector.
Voor de afdeling havo/vwo onderbouw is de heer S. Stad (s.stad@montaignelyceum.nl) de
eindverantwoordelijke conrector.
Mochten er nog vragen zijn, dan horen wij het graag. Voor nu wensen wij u een mooie en
ontspannen zomer toe.

Met vriendelijke groet,

De heer M. van der Made
Conrector vmbo

de heer S. Stad
Conrector havo/vwo onderbouw

