
 

1 
 

Aan:  leerlingen, ouders / verzorgers van de ISK (behalve IG3H en IG3V) 
Betreft:   einde schooljaar 
 
 
Rotterdam, 12 juni 2019  
 
 
Beste leerling, ouder(s) / verzorger(s), 
 
Het einde van dit schooljaar nadert en dat betekent dat we een aantal zaken goed willen afronden. Lees 
deze brief daarom aandachtig door 
 
Laatste lesdag  
De laatste lesdag voor de leerlingen van de ISK (behalve IG3) is woensdag 3 juli. 
Let op: de laatste lesdag is niet de laatste schooldag (deze valt officieel op vrijdag 19 juli). 
 
Repetitieweek  
De repetitieweek voor leerlingen van de ISK (behalve IG3) duurt vier dagen: tijdens de repetitieweek zijn 
de leerlingen elke dag de eerste vier lesuren op school. Het eerste lesuur en het derde lesuur kan nog 
(kort) de leerstof van de repetitie van het uur daarna worden bestudeerd. De repetities worden het 
tweede en vierde lesuur gegeven. Uiteraard is aanwezigheid bij alle uren verplicht.  
 
Kluisjes 
Voor alle leerlingen geldt dat op dinsdag 9 juli om 12.30 uur de kluisjes leeg, schoon en open moeten 
zijn. Materialen die zijn achtergebleven in de kluisjes zullen worden verwijderd! Tip: neem op dinsdag 9 
juli een stevige tas mee naar school waarin je, na het leegmaken van je kluisje, alle school- en 
werkboeken mee naar huis kunt nemen! 

 
Inleveren kluissleutel en leerlingpasje 
Alle leerlingen moeten dinsdag 9 juli van 12.15 uur tot 13.15 uur (plaats: aula) hun kluissleutel  inleveren. 
Schoolverlaters leveren ook het leerlingpasje in. Eerst moet natuurlijk het kluisje leeg, schoon en open 
zijn! Leerlingen die binnen de Wolfert blijven zijn GEEN schoolverlaters. 
 
Terugkommiddag  
Op woensdag 10 juli om 13.15 uur start de verplichte terugkommiddag. Dan worden de cijfers van de 
repetities van de repetitieweek bekendgemaakt en kunnen de repetities ook worden ingezien. De 
vakdocenten zullen deze middag aanwezig zijn om de leerlingen te informeren over de juiste 
antwoorden, de behaalde cijfers en over het te verwachten eindcijfer.  
 
Schoolreisdag 
Op donderdag 11 juli zijn er schoolreisjes van de klas(sen) met de mentor(en). Natuurlijk zijn hier wel 
kosten aan verbonden. Deelname is niet verplicht. Leerlingen van B1 en de ISK kunnen op donderdag 11 
juli deelnemen aan de schoolreis naar pretpark De Efteling. Meer informatie hierover bij de mentor. 
 
Inleveren school- en werkboeken: 
Alle leerlingen ontvangen thuis een inleverformulier. Hierop staat precies welke school- en werkboeken 
dienen te worden ingeleverd. De leerlingen dienen zelf te zorgen voor een stevige tas zodat de boeken 
zonder beschadiging naar school kunnen worden gedragen. 

 controleer of alle boeken aanwezig zijn  

 de werkboeken van aardrijskunde en wiskunde hoef je niet in te leveren 

 haal het kaftpapier van de boeken af  

 sorteer de in te leveren boeken in dezelfde volgorde als die op het inleverformulier 

 bij beschadigde of niet ingeleverde boeken zullen herstel- of vergoedingskosten in rekening 
worden gebracht: 
beschadigde boeken:        50% van de aanschafprijs 
niet ingeleverde boeken: 100% van de aanschafprijs 
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Op dinsdag 16 juli moeten de school- en werkboeken én het inleverformulier op de in het schema 
vermelde tijden op school worden ingeleverd (kom je dus te laat of op een verkeerde tijd, dan kan je de 
school- en werkboeken niet meer inleveren en zal je deze op eigen kosten moeten opsturen naar onze 
schoolboekhandel!). 
 
Tip 1:  pas goed op je (werk)boeken; in deze periode van het schooljaar “verdwijnen” deze vaker! 
Tip 2: een aantal leerlingen heeft mogelijk nog boeken uit de mediatheek in bezit. Graag zo spoedig  

mogelijk terugbrengen naar de mediatheek! 
 
Rapportuitreikingen  
De rapporten worden op donderdag 18 juli uitgereikt. Aanwezigheid bij de rapportuitreiking is (uiteraard) 
verplicht. Ook ouders/verzorgers zijn hierbij voor de rapportuitreiking uitgenodigd! 
 

Vooruitblik schooljaar 2019-2020 
 
Werkweek mavo-2 en mavo/havo-2 schooljaar 2019/2020  
Leerlingen die zijn bevorderd naar mavo-2 of mavo/havo-2 hebben in SEPTEMBER 2019 hun werkweek. 
Belangrijk voor ouders/verzorgers: deze werkweek kost € 190,00. Leerlingen die zijn bevorderd naar 
havo-2 of vwo-2 gaan komend schooljaar niet op reis.  
 
Werkweek H3, V3 en IG3HV schooljaar 2019/2020  
Leerlingen die zijn bevorderd naar havo-3, vwo-3 of IG3HV hebben van 2 t/m 4 oktober 2019 een 
driedaagse werkweek op Terschelling.  
Belangrijk voor ouder(s) / verzorger(s): deze werkweek kost € 200,00.  
 
Boekenbestelling 2019/2020 
De school- en werkboeken van 2019/2020 worden automatisch door de school besteld. Deze boeken 
worden bij aanvang van het nieuwe schooljaar verstrekt. Meer informatie hierover zal worden gegeven in 
de startbrief van de nieuwe cursus die in de zomervakantie per post wordt verstuurd. De school- en 
werkboeken worden gratis verstrekt, maar de kosten van de vrijwillige jaarlijkse ouderbijdrage, 
gymkleding, gymschoenen, aanvullend leermateriaal, schoolreizen (o.a. werkweken) komen wel voor 
rekening van de ouders/verzorgers. 
 
Welke schoolspullen moet je zelf kopen? 
Sommige les- en ondersteunende materialen worden niet door de school verstrekt en moeten door 
ouders/verzorgers zelf worden aangeschaft. Voorbeelden: woordenboeken, rekenmachine, USB-stick, 
atlas, schooltas en gymkleding/schoenen. Koop deze alleen als je ze niet (meer) in bezit hebt. Overige 
schoolspullen die je in de zomervakantie moet kopen: schriften, multomappen, etui, pennen, potloden, 
gum, puntenslijper, schaar, plakband, geodriehoek, passer etc. Verplicht: altijd nieuwe schriften en/of 
vergelijkbare zaken voor elk vak; zo zijn bijvoorbeeld oude, dit schooljaar al gebruikte schriften echt 
verboden! Denk ook schriften voor nieuwe vakken, bijvoorbeeld economie in mavo-2 / IG2M en Frans in 
mavo/havo-2. 

 Zorg ook voor een nieuwe agenda (niet verplicht voor mavo-3)  
 Koop voldoende nieuw kaftpapier (ca. 8 meter).  
 Uit je gymkleding gegroeid? Koop dan nieuwe! 
 Regel al in de eerste schoolweek voldoende saldo op je leerlingpasje. 

 
Zomervakantie 
De zomervakantie begint op maandag 22 juli 2019 en eindigt op vrijdag 30 augustus. In de periode vanaf 
maandag 9 juli vinden de rapportvergaderingen plaats en kunnen leerlingen opgeroepen worden om 
achterstallige werkzaamheden in te halen. De leerlingen dienen daarom tot en met vrijdag 19 juli 
beschikbaar te zijn.  
 
Wij hopen jullie/u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
Veel succes en sterkte met leren! 
 
R.J. van Veen 
Teamleider ISK 
isk@wolfert.nl 
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Alle activiteiten overzichtelijk in een schema: 
 

Dag 
 

datum tijd activiteit bijzonderheden 

woensdag  3 juli 08.20 - 12.05 laatste lesdag alle lessen vervallen na 12.05 
i.v.m. studieverlof 

donderdag   4 juli 08.20 - 12.05 dag 1 repetitieweek 
 

de leerlingen zijn elke dag de 
eerste vier lesuren op school: 
 

1. Studie-uur 
2. Repetitie 
3. Studie-uur 
4. Repetitie 

vrijdag  5 juli 08.20 - 12.05 dag 2 repetitieweek 
 

maandag  8 juli 08.20 - 12.05 dag 3 repetitieweek 
 

dinsdag  9 juli 08.20 - 12.05 dag 4 repetitieweek 
 

dinsdag  9 juli 12.30 kluisjes leeg en schoon om 12.30 moeten alle kluisjes 
leeg en schoon en open zijn 

dinsdag  9 juli 12.15 - 13.15 inleveren kruissleutel 
(en schoolpasje) 

ISK leerlingen leveren hun 
sleutel in bij mw. Dilek.  
Plaats : AULA.  
Alleen schoolverlaters leveren 
ook hun pasje in. 

dinsdag   9 juli 18.00 - 20.30 Internationaal Buffet Inloop: 17.30 uur 
 

woensdag  10 juli 13.15 - 16.00 terugkommiddag toets inzage 
 

donderdag  11 juli Hele dag schoolreis De Efteling 
 

dinsdag  16 juli 10.10  IS0 
10.10  IS1A 
10.10  IE1 
10.10  IG1MH 
10.10  IG1HV 
11.40  IS2A 
11.50  IG2M 
12.00  IG2HV 
 

boeken inleveren in de fietsenstalling 

donderdag  18 juli 10.00  IG1HV rapportuitreiking rooster volgt 
 

donderdag  18 juli 12.00  ISK rapportuitreikingen rooster volgt 
 

maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus Zomervakantie 
 

 

 
 
Belangrijke laatste opmerking: 
 

Verlaat je de Wolfert?  
Netwerk 
 

Schoolverlaters moeten niet vergeten een kopie te maken van de bestanden op hun 
schoolnetwerk. Maak een kopie op bijvoorbeeld je USB stick of op je privé Google drive. 

Google 
 

Je Wolfertmail (leerlingnummer@wolfert.nl) bestaat binnenkort niet meer! 
Schoolverlaters dienen gemaakte bestanden, documenten, mails, drive-bestanden over 
te zetten naar een veilige plek. Dit kan bijvoorbeeld op een privé Google account.  

Icloud / Spotify en 
andere applicaties 

Sommige leerlingen gebruiken hun Wolfertmail voor allerlei andere applicaties. Een 
voorbeeld hiervan is Spotify.  Wijzig jouw Wolfertmail in een privémail. 

Websites 
 

Leerlingen gebruiken soms hun Wolfertmail om in te loggen op een aantal websites. Het 
wordt sterk aangeraden om overal op het internet in te loggen met een privé-
emailaccount. 
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