
 
Aan alle werkers van team 5 en 
ouders/verzorgers 
 
 
Bilthoven, 22 augustus 2018 
 
 
 
Betreft: aanvullende informatie introweek 
 
 
 
Beste werkers en ouders/verzorgers, 
  
Namens alle medewerkers van team 5 heet ik je van harte welkom in het nieuwe 
schooljaar! Ik hoop dat jullie allemaal een goede vakantie hebben gehad en uitgerust 
van start kunnen gaan. Laten we er samen een mooi schooljaar van maken! 
  
In aanvulling op het schrijven van Jeroen Croes meld ik jullie een aantal bijzonderheden 
die alleen betrekking hebben op de werkers van team 5. 
  
De week van dinsdag 28 t/m vrijdag 31 augustus staat in het teken van elkaar leren 
kennen, teambuilding en een goede start van het leerjaar. Voor leerjaar 3 geldt dat je 
ook kennis gaat maken met de medewerkers en lessen in de bovenbouw. Leerjaar 4 
gaat kennis maken met het schoolexamenprogramma. Leerjaar 5 gaat een start maken 
met het profielwerkstuk (PWS). 
  
Programma per leerjaar: 
 
HAVO 3 
Dinsdag    8.35 - 13.00 uur: Introductie over het werken in HAVO3.  

Jullie hebben mentortijd en starten met je portfolio. Naast het bouwen 
van een pitch ga je ook een korte documentaire maken over hoe jouw 
ideale school eruit ziet. 

Woensdag    8.35 - 13.00 uur: PO Geschiedenis en de PO Crea.  
Jullie gaan het domein aankleden.  

Donderdag   8.35 - 13.00 uur: PO Nederlands.  
Jullie gaan leren hoe je een interview maakt en afneemt.  

Vrijdag  10.00-12.30 uur: Mentoruitje: Boerengolf!  
Om 10.00 gaan we Boerengolf spelen. Het adres: Birkstraat 125, 3768 HE 
Soest. Trek rubberen laarzen aan OF schoenen die vies mogen worden, 
want dat worden ze. Het is namelijk in een weiland. Je mag zelf naar de 
locatie gaan, maar als je wilt fietsen vanaf school kan dat ook. Om 9.00 
vertrekken de fietsers. Neem je lunch zelf mee. 

 
HAVO 4 
Dinsdag     8.35 - 13.00 uur: Programma op school. 
Woensdag   8.35 - 13.00 uur: Programma op school.  
Donderdag 11.15 – 17.30 uur: Poldersport bij De Kwakel.  

Om 11.15 uur aanwezig op school, want om 11.30 uur vertrekt de bus 
van school! Zorg dat je oude kleren draagt en oude (gym)schoenen aan 
hebt. Crocs, sandalen of slippers zijn niet toegestaan. Neem 
douchespullen en droge kleren mee. En vergeet niet iets te eten/drinken 
mee te nemen. Let op: we zijn pas rond 17.30 terug.  

Vrijdag    8.35 - 15.00 uur: Programma op school. 
 



HAVO 5 
Dinsdag 9.30-13.00 uur: Programma op school/start profielwerkstuk (PWS).  

Verzamelen in de kantine. 
Woensdag 9.00-17.00 uur: Teambuilding in Scheveningen. 
Donderdag 8.35-13.00 uur: Programma op school: verder werken aan je PWS.  
Vrijdag 8.35-15.00 uur: Programma op school. Blok 3 is een voorlichting over de 

examenreizen. 
 
 
Ik hoop alle werkers weer te mogen begroeten op dinsdag 28 augustus en de ouders de 
week erna:  
 

- Op dinsdag 4 september 2018 de ouders van havo 5.  
Start om 19.00 uur in team 5 & 7 met uitleg buitenlandse reizen. Vanaf 18.45 
uur staat er koffie/thee klaar.  
Om 20.00 uur start informatieavond team 5 voor ouders havo 5. 
 

- Op donderdag 6 september 2018 de ouders van havo 3 en havo 4. Deze 
avond begint om 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur staat er koffie/thee klaar. 

 
 
Namens team 5 met vriendelijke groeten,  
 
Tessa van Stek 
Teamleider team 5 


