
 

 
 
 
 
 
 
 
Aan de leerlingen van brugklas  
   
 
Heerlen, 25 juli 2022   
  
Onderwerp: start schooljaar 2022/2023   
   
  
Beste brugklasser en ouder(s), 
 
Het is vakantie! We hopen dat je een hele fijne afsluiting hebt gehad op de basisschool en dat 
je kunt genieten van een welverdiende vakantie! We willen jullie nog graag een aantal dingen 
vertellen voordat we elkaar weer in september ontmoeten! 
 
Zoals je weet starten we op dinsdag 6 september.  We zullen deze middag starten zoals jullie 
gewend zijn, voor de hoofdingang aan de Akerstraat. We verzamelen vanaf 12.45 uur en om 
13.00 uur begint het introductieprogramma. De dag zal eindigen rond 15.30 uur.  
 
Belangrijk om te weten voor deze eerste middag is dat je GEEN boeken nodig hebt. Je laptop 
neem je wel al mee naar school (zorg dat deze opgeladen is! We gaan verder met elkaar leren 
kennen en we maken je wegwijs met een aantal praktische zaken, zoals je lesrooster, de 
lokalen in de school en inloggen op je schoolaccount. Dit zijn allemaal dingen die belangrijk zijn 
om goed te weten zodat je fijn met de lessen kunt starten. 
 
Tijdens de welkomstgesprekken hebben we een aantal vragen gekregen over wat nu precies 
aangeschaft moet worden voor de brugklas. We hebben je al verteld over je gymtenue, het 
rekenmachine en welke laptop je nodig hebt. Maar wat is nog meer handig om te weten? 
 
Benodigdheden school: 
* Je krijgt een agenda en een geodriehoek van school.  
* Voor Rekenen&Wiskunde koop je A4 schriften met grote ruitjes  
* Een passer heb je ook nodig. 
* Schriften voor je vakken met lijntjes. Deze kun je altijd nog bijkopen dus koop er in het begin 
eens 10, dan kun je altijd nog meer aanschaffen indien nodig. 
* De boeken die je van school krijgt, kaft je zelf. 
* Zorg voor een fijne tas en goed schrijfgerei, markers en een gum. 
* Woordenboeken voor thuis zijn ook handig. Deze hoef je niet mee te nemen naar school, 
alleen als er expliciet om gevraagd wordt. 



 

Boeken ophalen 
In het welkomstgesprek hebben jullie de brief ontvangen om de boeken op te halen op vrijdag 
2 september. Kijk goed in het schema welke tijden voor jou gelden. Je kunt dan ook je kluisje 
regelen op deze dag. Tevens is er dan ook de mogelijkheid om de toestemmingsverklaring van 
de CBO testen af te geven bij de receptie.  
 
 
Klassenavond – voor ouders 
Aan de start van het schooljaar vinden we het belangrijk om, naast de introductie voor de 
leerlingen, ook u als ouders te informeren over de nieuwe schoolse zaken op school. Noteert u 
woensdag 14 september dan ook vast in uw agenda! Hieronder ziet u de tijd en het lokaal 
waar u verwacht wordt.  

HA11 – mevr. van Diem     18.30-19.15 uur   OLC1 

HA12 – dhr. Eijgelshoven    18.30-19.15 uur   200 

HA13 – dhr. Rusche     18.30-19.15 uur   Auditorium 

AT11 – dhr. Wiertz    18.30-19.15 uur   319 

AT12 – dhr. Bus     19.30-20.15 uur   OLC1 

GY11 – mevr. Radermacher   19.30-20.15 uur   200 

GY12 – mevr. Lemmens     19.30-20.15 uur   Auditorium 

 
 
Lestijden en pauzetijden   
De lestijden en pauzetijden zijn in het schooljaar 2022-2023 als volgt:   
   
Onderbouw                              
1ste uur   pauze   2e uur   3e uur   pauze   4e uur   5e uur   pauze   6e uur   7e uur   
8.30 uur   9.30 

uur   
9.50 
uur   

10.50 
uur   

11.50 
uur   

12.20 
uur    

13.20 
uur   

14.20 
uur   

14.30   
uur   

15.30 
uur   

Bovenbouw                              
1ste uur   2e uur   pauze   3e uur   4e uur   pauze   5e uur   6e uur   pauze   7e uur   
8.30 uur   9.30 

uur   
10.30 
uur   

10.50 
uur   

11.50 
uur   

12.50 
uur   

13.20 
uur   

14.20 
uur   

15.20 
uur   

15.30 
uur    

Het Open Leer Centrum met de mogelijkheid om te studeren is open van 8.00 tot 17.00 uur   
   
 
  



 

Schoolvakanties in het schooljaar 2022-2023 
Herfstvakantie 2022:  
24 t/m 28 oktober 2022 
Kerstvakantie 2022-2023 
26-12-2022 t/m 6-1-2023 
Voorjaarsvakantie 2023 
20-02 t/m 24-02-2023 
Paasmaandag 2023 
10-04-2023 
Meivakantie 2023 
24-04 t/m 05-05-2023 
Pinkstermaandag 2023: 
29-05-2023 
Zomervakantie 2023: 
17-07 t/m 25-08-2023 
 
Schoolgids   
De geheel nieuwe schoolgids 2022-2023 waarin alle actuele informatie over de school 
staat, vind je binnenkort natuurlijk ook op de website bij ‘praktisch’.  
   
SOMtoday    
We gebruiken SOMtoday als online platform voor docenten, leerlingen en 
ouder(s)/ verzorger(s). Nieuwe leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) ontvangen aan het 
begin van het schooljaar via de e-mail hun inloggegevens van 
somtoday.nl. Op www.bernardinuscollege.nl staat een link naar SOMtoday.nl. Voor een nieuw 
wachtwoord kan contact opgenomen worden met mw. Dortants (hac.dortants-
noel@bernardinuscollege.nl).   
 
Zermelo   
Zermelo wordt gebruikt voor het actuele dagrooster. Nieuwe leerlingen en hun 
ouder(s)/verzorger(s) ontvangen aan het begin van het schooljaar via de e-mail hun 
inloggegevens.  Op de website van school staat ook een link naar zermelo.nl. Inschrijven voor 
ouderavonden kan alleen via het ouderaccount. Ook in dit geval kan mw. Dortants, indien 
nodig, voor een nieuw wachtwoord zorgen.   
 
Teamleiders 
De teamleiders met ingang van komend schooljaar zijn:   
 
Leerjaar 1-2  Isis Agouzoul, email: i.agouzoul@svopl.nl  
Havo:  Femke Heinink, email: faj.heinink@svopl.nl  
Atheneum:  Jolanda Blanker, email: jla.blanker@svopl.nl 
Gymnasium:  Milou Samuels, email: me.samuels@svopl.nl  
 
Als bijlage bij deze brief ontvangen jullie de ouderbrochure over verkeersveiligheid. 
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We hopen je middels deze brief goed te informeren.  Zijn er nog vragen stel ze dan gerust aan 
mij via onderstaand emailadres. 
 
Ik wens jullie allemaal een geweldige vakantie toe!  
 
We hebben zin in volgend schooljaar, maar nu eerst even  
RELAX, REFRESH and RECONNECT!!! 
 
Tot 6 september! 
Ook namens alle coaches, 
 
Mevr. I. Agouzoul 
Teamleider leerjaar 1-2, havo, atheneum, gymnasium 
i.agouzoul@svopl.nl 
 


