Aan de ouders en aan de leerlingen van havo/vwo onderbouw

Den Haag, juli 2022

Geachte ouders, beste leerlingen,
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
22 augustus studiedag personeel, de leerlingen zijn nog vrij
brugklasleerlingen halen het Chromebook (indien bij
Buyitdirect besteld). Rooster is via de mail verstuurd.
Dinsdag

23 augustus introductieprogramma leerlingen
(de starttijden zijn voor alle klassen verschillend en staan
verderop)

Woensdag

24 augustus start lessen volgens rooster, behalve voor de brugklassen, zij
hebben nog een dag met het introductieprogramma

Donderdag

25 augustus lessen volgens rooster

Vrijdag

26 augustus lessen volgens rooster
20.00-23.00 uur schoolfeest voor 1e en 2e klassen

De administratie is weer aanwezig vanaf donderdag 18 augustus 2022.
Graag wens ik u, mede namens het team van het Montaigne Lyceum, samen met uw
gezin een fijne zomer toe.

Met vriendelijke groet,
Stefan Stad,
afdelingsleider havo/vwo onderbouw

Starttijden per leerjaar dinsdag 23 augustus 2022
1Ha-1Hb-1Hc
starten om 09.00 uur
einde ongeveer
12.00 uur
1Va-1Vb-1Vc-1Vd
starten om 09.00 uur
einde ongeveer
12.00 uur
2 havo en 2 vwo
starten om 12.00 uur
einde 13.00 uur
3 havo en 3 vwo
starten om 13.00 uur
einde 14.00 uur
De tijden voor woensdag zijn verschillend en worden door de mentor op 23 augustus
doorgegeven.
Schoolfotograaf
Woensdag 31 augustus en donderdag 1 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.
Lestijden
1e
08.20 – 09.05
(1e bel om 08.15)
2e
09.05 – 09.50
3e
09.50 – 10.35
25 minuten pauze (1e bel om 10.55)
4e
11.00 – 11.45
5e
11.45 – 12.30
6e
12.30 – 13.15
30 minuten pauze (1e bel om 13.40)
7e
13.45 – 14.30
8e
14.30 – 15.15
9e
15.15 – 16.00
10e
16.00 – 16.45

•

•
•
•
•

Op de dinsdagmiddag na het 6e uur staan er weinig lessen op het rooster. Toch
komt het voor dat er lessen worden ingeroosterd, zoals bijvoorbeeld LO, tekenen
etc. of het inhalen van toetsen. Leerlingen dienen dus ook op de dinsdag
beschikbaar te zijn voor onderwijsactiviteiten.
De leerling moet tijdens de schooltijden, dus van 08.20 tot 16.45 uur, voor
schoolactiviteiten beschikbaar zijn.
Leerlingen uit leerjaar 1 en 2 hebben in principe geen 9e of 10e uur les.
Leerlingen hebben gemiddeld 7 lesuren per dag les. Leerlingen die tot laat les
hebben, beginnen de dag in principe ook later.
Op dit latere tijdstip roosteren wij in principe met name mentorlessen,
coachmomenten, praktijkvakken, lo-lessen en kleine clustergroepen in.

