
 

 

 

Betreft: Startbrief 2022-2023 team 2 

Bilthoven, 18 augustus 2022 

 

Beste werkers, ouders/verzorgers, 

Welkom in schooljaar 2022-2023, voor mavo 3 en havo 3 de overstap naar een nieuw 

team en een nieuwe plek in het gebouw. Voor mavo 4 de start van het examenjaar.  

Voor alle werkers spannend, maar ook goed. Wij hebben zin om jullie te ontvangen in 

team 2.  

Vanaf dinsdag 23 augustus begint er een introductieweek, daarna vanaf maandag 29 

augustus beginnen de lessen.  
We hebben een programma gemaakt waarin jullie de klas, het leerjaar en de 

medewerkers goed leren kennen. We gaan samen aan het werk, vooruitkijken op het 

nieuwe schooljaar, sporten en daarnaast zal er ook gewerkt worden aan een aantal 

vakken.  

Gedurende de week zijn de kennismakingsgesprekken met ouder(s)/verzorger(s), 

werkers en de mentor. Hiervoor zijn al online afspraken gemaakt middels een mail die 

half juli is verstuurd. 

Programma eerste week 

Dinsdag 23 augustus 

 Blok 1 Blok 2 Blok 3 

Havo 3 

 

Start om 8.35 uur met mentoruur, introductie, 

teambuilding, startdocument en andere 

kennismakingsactiviteiten.  

Startgesprekken op 

afspraak 

Mavo 3 Start om 10.00 uur met de mentor, daarna 

teambuilding in de sporthal tot 14.00 uur.  

Startgesprekken op 

afspraak  

 

Mavo 4 10.00 uur start met de 

mentor 

Startgesprekken op 

afspraak 

Startgesprekken op 

afspraak 

 

 

Woensdag 24 augustus 

 Blok 1 Blok 2 

Havo 3 Ontbijt om 9.00 uur en daarna het 

talent/kleurenspel.  
Vanaf 12.30 uur startgesprekken op afspraak.  

Mavo 3 Startgesprekken op afspraak 

 

Mavo 4 Start om 8.30 met een 

sportactiviteit 

 

Start uitleg PWS 

(profielwerkstuk 



 

Donderdag 25 augustus 

 Blok 1 Blok 2 Blok 3 

Havo 3 Van 10.00 - 13.00 uur: uitje naar De Rijnstroom om te steppen en te 

kanoën.  

Mavo 3 Een dag met theatersport, tijden volgen nog.  

 

Mavo 4 Uitje naar Alkmaar naar een Outdoorpark en bezoek aan de stad.  
10.00 uur vertrek bus en rond 17.30 uur weer terug op de WP. 

 

 

Vrijdag 26 augustus 

 Blok 1 Blok 2 Blok 3 

Havo 3 Een dag met theatersport, tijden volgen nog.  

 

Mavo 3 Van 10.00 - 13.00 uur: uitje naar De Rijnstroom om te steppen en te 

kanoën. 

Mavo 4 Examentraining 

Nederlands 

Examentraining 

Engels 

Voorlichting 

reizenweek 

 

Tenslotte nog een aantal tips en mededelingen 

• Kaft alle (leer-)boeken.  

• Schrijf daarnaast met potlood je naam in ieder boek. Schrijf met dikke stift je 

naam en klas op je werkboeken en op de buitenkaft van de leerboeken. 

• Je hoeft geen agenda aan te schaffen, maar als je het prettig vindt om met een 

agenda te werken mag dat natuurlijk wel. 

• Belangrijke data staan in de teamwijzer die op de website komt te staan. 

Jullie zullen vast een aantal vragen hebben, volgende week is er genoeg tijd en ruimte 

om deze te stellen aan je mentor. Mochten er heel dringende zaken zijn, mail dan je 

mentor en de teamleider alvast.  

Rest mij jullie nog een paar goede vakantiedagen toe te wensen en graag tot ziens 

volgende week. 

Veel groeten uit een best nog lege school, mede namens de medewerkers uit team 2: 

• Janine, medewerker Frans en mentor M3A 

• Leander, medewerkers Engels en mentor M3A 

• Marne, medewerker wiskunde en mentor M3B 

• Roos, medewerker natuurkunde/Nask1 en scheikunde/Nask2 en mentor M3B 

• Niek, medewerker Nederlands en mentor M3C 

• Mona, teamassistent op maandag t/m vrijdag en mentor M3C 

• Martin, medewerker economie en mentor H3A 

• Bea, medewerker Duits en mentor H3A 

• Claartje, medewerker drama en mentor H3B 

• Nicole, medewerkers wiskunde en mentor H3B 

• Jolijn, medewerker Nederlands en mentor H3C 

• Sven, medewerker LO en mentor H3C 

• Dirk, medewerker geschiedenis en mentor M4 



• Cathelijne: medewerker Engels, mentor M4 

• Laurens, medewerker geschiedenis en aardrijkskunde, mentor M4 

• Lars, medewerker LO en mentor M4 

• Peter, teamassistent op maandag, dinsdag en woensdag 

Maartje Hezemans  

Teamleider team 2 
m.hezemans@wpkeesboeke.nl 
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