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Aan de leerlingen van het tweede leerjaar mavo en ter kennis aan hun ouder(s)/verzorger(s) 
 
 

Betreft: informatie start schooljaar 2019/2020 voor leerjaar 2 mavo en 2 mavo/havo 
 
Rotterdam, juli 2019  
 
 
Beste leerling, ouder/verzorger,  
 

Het is op dit moment (juli 2019) zomervakantie. Maar ongetwijfeld kijk je al uit naar het begin van het 
nieuwe schooljaar. Voordat Wolfert College haar voordeur weer opent en de schoolleiding weer 
bereikbaar zal zijn, wil ik enkele punten aangaande de start van het nieuwe schooljaar onder de 
aandacht brengen. 

 

Maandag 2 of dinsdag 3 september: ophalen boekenpakket (plaats: fietsenstalling) 
Op maandag 2 september begint het nieuwe schooljaar. Je wordt volgens onderstaand schema op 
school verwacht om je boekenpakket op te halen. De boeken zijn automatisch door de school besteld. 
Het boekenpakket is verpakt in een grote doos. Deze is wel zwaar hoor! Je zou natuurlijk een stevige 
schooltas mee naar school kunnen nemen en daarin alle boeken mee naar huis dragen. Als je het 
boekenpakket hebt gekregen, mag je naar huis. 
 

Schema: 
 

Maandag 2 september  M2A: 11.00 uur M2B: 11.15 uur M2C: 11.30 uur  
Dinsdag 3 september    MH2A: 09.00 uur 
 
Als je op maandag je boekenpakket moet ophalen wordt je op dinsdag niet op school verwacht. Als je 
op dinsdag je boekenpakket moet ophalen wordt je op maandag niet op school verwacht..  

 
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.  
woordenboeken, rekenmachine, USB-stick, atlas, schooltas en gymkleding/schoenen, 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, vorig schooljaar al gebruikte schriften echt verboden!  

 Zorg ook voor een nieuwe agenda 

 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 
 
Introductieprogramma 
Op woensdag 4 september is er een introductieprogramma. Je wordt om 10.00 uur op school verwacht. 
Het introductieprogramma start om 10.15 uur en eindigt om 12.50 uur. Na 12.50 uur ben je vrij en kan je 
thuis bijvoorbeeld je (werk)boeken verder gaan kaften.   
Op donderdag 5 september starten de lessen vanaf 08.20 uur (1ste lesuur) volgens rooster. Zorg dat je 
de gekafte boeken/werkboeken en overige schoolmaterialen voor de lessen dan bij je hebt. 
 

In welke klas ben ik ingedeeld? 
Je klas en lesrooster kan je vinden via www.wolfert.nl/college met je gebruikersnaam en wachtwoord op 
de Magister Portal. Let op: dit kan (waarschijnlijk) pas vanaf woensdag 28  augustus! Tijdens het 
introductieprogramma van woensdag 4 september zal het lesrooster worden uitgedeeld en besproken. 

 

http://www.wolfert.nl/college
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Ik ben een nieuwe leerling en heb nog geen gebruikersnaam en wachtwoord voor de Magister-
Portal. 
Ik weet mijn gebruikersnaam en/of wachtwoord voor de Magister-Portal niet (meer). 
Dan is het helaas niet mogelijk je klas (en lesrooster) op de Magister Portal via onze website te vinden! 
Pas bij de start van het schooljaar op maandag 2 september of dinsdag 3 september (ophalen 
boekenpakket) kan je aan één van de teamassistenten vragen in welke klas je zit. Je kan later in de week 
bij één van de teamassistenten een (nieuw) Magister-wachtwoord regelen. 

 
 

Kennismakingsavond voor de ouders/verzorgers 
Al op dinsdagavond 17 september 2019, in de derde schoolweek, zal er een kennismakings- en 
voorlichtingsavond zijn. Op deze avond wordt uitvoerige informatie gegeven over een aantal 
onderwerpen (waaronder de werkweek mavo-2 en mavo/havo-2) die zowel voor ouders als de leerling 
van enorm belang zijn. Daarom wordt van de ouders verwacht dat zij op deze avond aanwezig zijn.  
Ouders/verzorgers kunnen deze datum alvast in hun agenda noteren. Zij krijgen tijdig nog een uitnodiging 
voor deze kennismakings- en voorlichtingsavond. 

 

Werkweek mavo-2 en mavo/havo-2 
Om alvast rekening mee te houden: 
de werkweek mavo-2 en mavo/havo-2 zal plaatsvinden van maandag 23 september t/m vrijdag 27 
september 2019. De kosten voor deze reis  bedragen € 190,-.   

 
 

De vakantiedata voor het schooljaar 2019-2020 
De vakantiedata voor het schooljaar 2019-2020 zijn (onder voorbehoud van evt. wijzigingen): 
 

 Herfstvakantie: maandag 21 oktober 2019 t/m vrijdag 25 oktober 2019  

 Kerstvakantie: maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020 

 Voorjaarsvakantie: maandag 24 februari 2020 t/m vrijdag 28 februari 2020  

 Pasen: maandag 13 april 2020 

 Meivakantie: maandag 27 april 2020 t/m dinsdag 5 april 2020 (incl. Koningsdag) 

 Hemelvaart: donderdag 21 mei 2020 t/m vrijdag 22 mei 2020 

 Pinksteren: maandag 1 juni 2020 t/m woensdag 3 juni 2020 

 Zomervakantie: maandag 20 juli 2020 t/m vrijdag 28 augustus 2020 
 

 
Als je nog vragen hebt, kun je vanzelfsprekend contact opnemen met de school. 
 

Rest mij nog je alvast veel succes te wensen bij de start van het nieuwe schooljaar. 
Ik hoop dat je er net zo veel zin in hebt als alle medewerkers van Wolfert College! 
 

 
Met vriendelijke groet 
 

namens het team van Wolfert College, 
 
 
 

A. van der Leeuw 
teamleider mavo/havo-1 en mavo/havo-2 
e-mail: alw@wolfert.nl  
 


