Junior College 2
Steenwijk, juli 2016
Aan de toekomstige tweede klas leerlingen van het Junior College en hun ouders/verzorgers,
Beste leerling,
Het brugklasjaar is (bijna) ten einde. Nu eerst een heerlijke zomervakantie en dan begint het schoolleven in
de tweede klas van ons Junior College (JC2). Natuurlijk verandert er dan het een en ander. Om te beginnen
krijg je een andere afdelingsleider. In deze brief geef ik je informatie over de klassenindeling, de boeken en
het introductieprogramma na de vakantie.
Klassenindeling
Zo snel mogelijk na de rapportvergaderingen, zal ik de klassen in gaan delen. Dit moet natuurlijk zorgvuldig
gebeuren en is niet voor de vakantie klaar. De definitieve klassenindeling zal ik z.s.m. publiceren op
Itslearning (dashboard JC1, waar je nu nog kunt kijken).
Boeken en schoolspullen
De school heeft een eigen boekenfonds. Je krijgt de boeken in bruikleen van de school. Daarom moet je
zorgvuldig met de boeken omgaan en zorgen voor een goede tas en goed kaftpapier (zie kaftinstructie
hieronder). Het rooster voor het ophalen van de tweede klas boeken is bijgevoegd. Deze informatie komt
ook op de website van school te staan. Je krijgt een A4 met een overzicht van de schoolspullen die je bij de
verschillende vakken nodig hebt, zodat je die in de vakantie kunt aanschaffen. De mavo klassen doen mee
met de iPad pilot. Zij krijgen een iPad in bruikleen die de eerste dag vanaf 10.30 uur wordt uitgedeeld en
geïnstalleerd. Voor sommige vakken staat er digitaal lesmateriaal op. Hiervoor vragen we u een
bruikleenovereenkomst te tekenen en deze dag mee te laten nemen.
Introductieprogramma na de zomervakantie
Di. 30 augustus vanaf 12.30 uur: welkom aula, sport & spel, rooster/boeken halen.
’s Middags heet ik je om 12.30 uur van harte welkom in de aula. Daarna is er een sportief festijn op het
sportterrein van school. Zorg voor passende kleding, die vies mag worden; wij zorgen voor het drinken en
een koek. Het sportprogramma is om 15.00 uur afgelopen. Direct daarna ga je de boeken halen. Vervolgens
ga je met de mentor mee om de boeken te controleren en je rooster met toelichting in ontvangst te
nemen. Vanaf circa 15.30 uur ben je klaar. De rest van de middag kun je gebruiken voor het kaften van je
boeken, het kopen van de laatste schoolspullen en om je voor te bereiden op de eerste lesdag.
Wo. 31 augustus vanaf 8.20 uur: De lessen beginnen volgens het lesrooster.
Ik hoop dat alles duidelijk is. Mocht je toch nog vragen hebben dan mag je mij bellen of mailen. Ik ben vanaf
maandag 22 augustus weer op school.
Ik wens je een heerlijke zomervakantie en hoop je in augustus weer te zien!

Erwin Keun
Afdelingsleider Junior College, tweede klassen (JC2)
Kantoor:
Telefoon:
Mobiel:
E-mail:

C12
0521-514137
06-13979212
e.keun@rsgtrompmeesters.nl

Junior College 2: Sport en Spel, Ophalen boeken & mentorprogramma
Dinsdag 30 augustus 2016: 12.30 uur aula; 12.45 sportvelden school; 15.00 - 15.30 uur boeken/mentor
Klas

iPad

Introductie

ophalen + installeren

aula (sportveld)

Boeken halen

Mentorles
lesrooster + uitleg

2Va
2Va

12.30 uur
12.30 uur

15.00 uur D16
15.00 uur D16

KRO
GRI

A11
A12

2Ha
2Hb
2Hc
2Hd

12.30 uur
12.30 uur
12.30 uur
12.30 uur

15.00 uur
15.00 uur
15.00 uur
15.00 uur

D17
D17
D17
D17

VOG
WAL
VEN
KOP

A15
A16
A17
A18

12.30 uur
12.30 uur
12.30 uur

15.00 uur D18
15.00 uur D18
15.00 uur D18

COR
KON
KOP

C15
C16
C17

2Ma
2Mb
2Mc

10.30* u D21
10.30 u D22
10.30 u D23

NB. In verband met de boeken, die in de D-vleugel staan, zitten we met de mentorles niet in onze eigen JC-vleugel.
* = leerlingen die al een iPad hebben hoeven niet om 10.30 uur te komen!

Instructie m.b.t. het kaften en het gebruik van de schoolboeken
Aan het begin van het nieuwe schooljaar staat je boekenpakket klaar. Voor het gebruik van de boeken
gelden onderstaande eenvoudige regels.





Iedere leerling is er voor verantwoordelijk dat hij/zij de boeken;
met zorg behandeld en niet beschrijft
aan het begin van het schooljaar = voor de 1ste les kaft
stoffen of rekbare kaften zijn niet toegestaan. Uit ervaring weten wij dat deze kaften veel schade
aan de boeken veroorzaken wat tot boetes leidt.

Let verder op de volgende punten:




Noteer je naam/klas/schooljaar op de daarvoor bedoelde sticker in het boek! Zo kunnen we altijd
vast te stellen van welke leerling een boek is. Bij vermissing kunnen we de eigenaar van het boek
makkelijker achterhalen.
Iedere leerling controleert na ontvangst de boeken op eventuele gebreken. Niet alle boeken die je
krijgt zijn nieuw maar soms al meerdere jaren in gebruik. Mocht je toch twijfels hebben over de
staat van het boek kan je dat in de eerste maand van het schooljaar melden bij kamer C10.
De boeken zijn eigendom van RSG Trom Meesters. Bij schade en/of vermissing worden kosten in
rekening gebracht.

C. van den Hoofdakker
Beheerder Boekenfonds
Kamer C10

Schoolbenodigdheden Junior College 2 schooljaar 2016-2017
Hieronder vind je een antwoord op de vraag, welke schoolspullen je nodig hebt in klas 2.
Vak:
Benodigdheden:
Algemeen
(en elke dag)

 Agenda met:
- je lesrooster en lestijden.
- je toegangscode tot Magister, het netwerk en It’s Learning
 Etui met minimaal:
- Pennen (twee blauw, een rood en groen schrijvende pen),
- twee HB-potloden en zes kleurpotloden,
- een goed werkende passer en een schaar
- gum, een puntenslijper, plakstift,
- een geo driehoek.
 Je boeken, werkboeken en schriften volgens lesrooster (ook als je een
toets hebt!)
 Reservepapier (extra schrift of multomapblaadjes)
 Een rekenmachine
 Je schoolpas voor het openen van je kluisje en het lenen bij de
mediatheek en je bankpas voor chipbetalingen in school.

 Leesboek - elke dag een leesboek mee, zodat je na toetsen of
als je het huiswerk al af hebt, kunt lezen (leesbevordering).

 Zorg ervoor dat je niet bij anderen hoeft te lenen. Je bent zelf
verantwoordelijk voor je eigen spullen!
Per vak
Nederlands
Engels
Frans
Duits
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Economie
Wiskunde
Natuurkunde
Biologie
Lichamelijke Opvoeding
Muziek
Beeldende Vorming (te)
Beeldende Vorming (hv)
Grieks / Latijn
Nota bene

Lijntjesschrift folioformaat , snelhechter en een accentueerstift
Lijntjesschrift folioformaat
Lijntjesschrift
Lijntjesschrift
Lijntjesschrift folioformaat + snelhechter voor lesmateriaal
Lijntjesschrift folioformaat + rood en groen schrijvende pen.
Lijntjesschrift folioformaat + rekenmachine (zie wiskunde).
Alleen voor de mavo klassen en de havo kans klas.
Ruitjesschrift folioformaat 1x1 cm (met kantlijn) +
rekenmachine (bij voorkeur Casio fx-82 MS)
Lijntjesschrift + rekenmachine (zie wiskunde)
Lijntjesschrift folioformaat
Sportschoenen voor binnen (lichte zool); sportschoenen voor buiten (liefst
loopschoenen); sportbroek en T-shirt (geen hemdje).
Snelhechter voor uitgedeeld lesmateriaal.
Tekendoos en opbergmapje (in klas 1 aangeschaft): graag zorgen voor
aanvulling tekendoos als bepaalde artikelen niet meer aanwezig zijn.
Snelhechter voor uitgedeeld lesmateriaal.
Lijntjesschrift
1. Folio formaat is een “groot” schrift van circa 310 x 210 mm.
2. De aanschaf van (Prisma) woordenboeken voor de (vreemde) talen en een

Grote Bosatlas (53ste druk) wordt aanbevolen.

