
 
Aan alle werkers van team 5 en 
ouder(s)/verzorger(s) 
 
 
Bilthoven, 18 augustus 2022 
 
 
Betreft: aanvullende informatie introweek 
 
 
Beste werkers en ouder(s)/verzorger(s), 
  
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. Vorig jaar was een bijzonder schooljaar. We weten nog niet wat 
dit jaar ons gaat brengen, maar we gaan zeker ons best doen en we hopen op een 
“normaal” schooljaar. 
  
In aanvulling op het schrijven van Jeroen Croes meld ik jullie een aantal bijzonderheden 
die alleen betrekking hebben op de werkers van team 5. 
  
Dinsdag 23 augustus t/m vrijdag 26 augustus staan in het teken van het (opnieuw) 
leren kennen van elkaar en de school, teambuildingen een goede start van het leerjaar. 
We hebben een week met verschillende activiteiten. 
 
Gedurende de eerste weken vinden de startgesprekken met ouder(s)/verzorger(s), 
werkers en de mentor plaats. Voor de vakantie is er een uitnodiging verstuurd door de 
mentoren. Deze gesprekken zijn voornamelijk voor de werkers die een nieuwe mentor 
hebben. Behoud je je mentor, dan zijn er andere afspraken. Voor vragen kunt je gerust 
contact opnemen met de mentor. 
 
Hieronder staat het programma voor de eerste week.  
 
HAVO 4 
Dinsdag 23 augustus 
11.00 - 12.30 uur: Introductie leerjaar 4 op het domein. Pen en papier mee. 
Woensdag 24 augustus 
Ouder-Werker-gesprekken op uitnodiging; geen centraal programma 
Donderdag 25 augustus 
7.45 uur verzamelen op schoolplein. Uitje naar Noordwijk. 16.00 uur terug op de WP 
Vrijdag 26 augustus 
8.35-13.00 uur: Kees Boekeproject 
 
HAVO 5 
Dinsdag 23 augustus 
12.00 - 13.15 uur: Introductie leerjaar 5 verzamelen in kantine. Pen en papier mee. 
Woensdag 24 augustus 
8.30 uur verzamelen op schoolplein; excursie Amsterdam. 16.00 uur terug op de WP. 
Donderdag 25 augustus 
11.00 -13.00 uur “proeven aan het examenjaar” 
13.40 -15.40 uur introductie PWS in theaterzaal 
Vrijdag 26 augustus 
8.35-13.00 uur werken aan PWS in team 5 
13.40-15.40 uur 1e bijeenkomst reizenweek per reis (locatie volgt) 
 



Alle ouders hebben in de eerste of tweede week een kennismakingsgesprek samen met 
de mentor en de werker. Op maandag 26 september hebben we een algemene 
informatieavond voor havo 4 op school. Op dinsdag 27 september doen we dit voor 
havo 5. U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging met het programma. 
 
 
Namens team 5 met vriendelijke groet,  
 
Tessa van Stek 
Teamleider team 5 


