
 

 

 
 
Den Haag, juli 2022 
 
 
Beste leerlingen en ouders/verzorgers van leerlingen uit de HV-bovenbouw, 
 
Wanneer je dit leest is het schooljaar afgerond en is de schoolvakantie begonnen. Met deze brief 
willen wij je graag alvast informeren over enkele zaken die het nieuwe schooljaar betreffen. 
 
Programma eerste schoolweek 
Maandag  22 augustus Studiedag personeel, de leerlingen zijn nog vrij 
 
Dinsdag 23 augustus Introductieprogramma in de ochtend met de coach (de starttijden 

  zijn voor alle klassen verschillend en staan verderop). 
 
Woensdag 24 augustus Introductieprogramma in de ochtend voor alle leerlingen, de  

  coach bespreekt op dinsdag het programma. 
 
Donderdag 25 augustus In de ochtend lessen volgens rooster. 
 
Vrijdag  26 augustus In de ochtend lessen volgens rooster. 

 
Op dinsdag 23, woensdag 24, donderdag 25 augustus en vrijdag 26 augustus zijn de leerlingen in 
de middag beschikbaar voor een startgesprek met de coach. Voor de leerlingen van 5 havo en  
6 vwo bieden de middagen ruimte om een goede start met hun profielwerkstuk te maken. 
 
In het introductieprogramma zie je de namen van de coaches/mentoren per leerlaag. De 
klasindeling wordt gemaakt tijdens het roosteren. Op maandag 22 augustus kan je op magister 
lezen in welke klas en coachgroep je terecht bent gekomen. 
 

Plaatsing klassen in de bovenbouw 
In de bovenbouw HV wordt er met het vormen van de klassen door de roostermaker met 
verschillende componenten rekening gehouden: klassengroottes, profielkeuzes en clusters. 
Ieder jaar is dit een ingewikkelde klus. In de bovenbouw kunnen wij om die redenen geen 
rekening houden met bestaande vriendschappen. Ook als leerlingen hetzelfde profiel kiezen, wil 
dit zeker niet zeggen dat zij in dezelfde klas geplaatst worden. In het begin is dit soms wennen, 
maar de ervaring leert dat leerlingen hun plekje ook weer vinden. Op een dag komen zij ook 
verschillende samenstellingen van leerlingen tegen in de lokalen. Dit heeft te maken met de 
verschillende profielkeuzes, leerlingen binnen één klas volgen niet allemaal dezelfde vakken. 
 
De leerlingen in de bovenbouw krijgen een vaste coach/mentor. Tijdens de eerste schooldagen 
maken de leerlingen kennis met hem/haar. 

 
De administratie is weer aanwezig vanaf donderdag 18 augustus 2022.  
Graag wensen wij je, namens het team van het Montaigne Lyceum, een fijne zomer toe. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Anoep Paltoe (coördinator leerlingzaken havo) 
Sandra Sarneel (coördinator leerlingzaken vwo) 
Marco van de Ven, afdelingsleider   



Start- en eindtijden havo/vwo bovenbouw dinsdag 23 augustus 2022 
 

4 havo 8.20 tot circa 14.30 uur Start met coach-
groep 

2.1 SIN  83.18 HTD 
2.2 VVN  3.19 
WAL 
3.1 VTS  3.21 ONG 

4 vwo 9.05 uur tot circa 15.00 uur Start met coach-
groep 

3.61 HNR  3.18 MUI 
3.4 STL  3.19 PRI 

5 havo 11.00 uur tot circa 13.00 uur 
Woensdag ochtend deel 2 van 
het programma. 

Start met coach-
groep 

2.1 BDS/EDR 
2.2 LDS/RSS 
3.1 HMN 

5 vwo 11.00 tot circa 15.00 uur Start met coach-
groep 

3.5 AKN  3.3 JGI 
3.6 BRB  3.61 
DPL 

6 vwo 11.00 tot circa 15.00 uur Start met coach-
groep 

3.18 RVD 
3.19 HMS 
3.21 SSF 

 
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 
Tijdens de normale lesweken zijn de lestijden op ma-woe-do-vrij als volgt: 
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)  Lestijden dinsdag 
4e 11.00 – 11.45     Lesuur 1 08:20-09:05 uur 
5e 11.45 – 12.30     Lesuur 2        09:05-09:50 uur 
6e 12.30 – 13.15     Lesuur 3         09:50-10:35 uur 
             30 minuten pauze (1e bel om 13.40)  25 minuten pauze  
7e 13.45 – 14.30     Lesuur 4            11:00-11:45 uur 
8e 14.30 – 15.15     Lesuur 5            11:45-12:30 uur 
9e 15.15 – 16.00     Lesuur 6            12:30-13:15 uur 
10e 16.00 – 16.45 
 

• Leerlingen uit leerjaar 1 en 2 hebben 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.  
 
Device 
Alle leerlingen hebben hun Chromebook iedere dag bij zich. Daarmee kunnen ze terecht bij hun 
studiewijzers en digitale lesmethoden. En is een digitale agenda beschikbaar via hun Office365 
account van school. 


