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Introductieactiviteiten  
dinsdag 29 augustus 2017 

 

 
1H en 1HV:   
 
Op dinsdag 29 augustus word je om 08.30 uur op school verwacht. Het programma is als volgt: 

 

08.30 – 09.00 uur hernieuwde kennismaking met mentor en klas; 
 klas 1H1 in lokaal A008; 

 klas 1HV1 in lokaal A009; 
 klas 1HV2 in lokaal A011. 

 
09.00 – 12.20 uur diverse workshops in lokalen A001/A008/A009/A011/B101; 

12.20 – 12.50 uur gezamenlijke  afsluiting in het lokaal; 

 
13.30 - 15.00 uur iPadbijeenkomst voor leerlingen die hun iPad op school ontvangen (lenen en 

kopen-op-afbetaling) en leerlingen die hun iPad thuis hebben ontvangen en 
waarbij het installeren van Zuludesk niet is gelukt, in lokaal A002. 

 

Voor deze dag heb je nodig: 
- pen en papier; 

- lunchpakketje. 
 

Bij de iPadbijeenkomst heb je nodig : 
- ondertekende overeenkomst en SEPA-formulier voor je iPad 

- je AppleID en e-mailadres 

- je inloggegevens. 
 

 

1A, 1G, 1AG/GA 
 

Op dinsdag 29 augustus word je om 12.20 uur op school verwacht. Het programma is als volgt: 
 

10.30 - 12.00 uur iPadbijeenkomst voor leerlingen die hun iPad op school ontvangen (lenen en 
kopen-op-afbetaling) en leerlingen die hun iPad thuis hebben ontvangen en 

waarbij het installeren van Zuludesk niet is gelukt, in lokaal A101; 

 
12.20 – 12.50 uur hernieuwde kennismaking met mentor en klas; 

 klas 1A1 in lokaal A013; 
 klas 1AG/GA1 in lokaal A014; 

 klas 1G1 in lokaal A015; 

12.50 – 16.10 uur diverse workshops in lokalen A001/A0013/A0014/A015 en B101; 
16.10 – 16.30 uur gezamenlijke afsluiting in het lokaal. 

 
Voor deze dag heb je nodig: 

- pen en papier; 
- lunchpakketje. 

 

Bij de iPadbijeenkomst heb je nodig : 
- ondertekende overeenkomst en SEPA-formulier voor je iPad; 

- je AppleID en e-mailadres; 
- je inloggegevens. 
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2A, 2G, 2AG/GA 
 

Je wordt op school verwacht om kennis te maken met je mentor en de nieuwe klasgenoten en je gaat 

klimmen in de klimhal. Let op, er zijn 2 groepen gemaakt dus kijk goed in welke groep je zit! 
  

  
Groep 1: 2AG/GA1 en 2G1 worden om 08.45 uur bij de klimhal (Van Rosenburgweg 52 in Nijmegen) 

verwacht: 
  

08.45 uur - 10.30 uur:  klimmen in de klimhal; 

10.45 uur:   terug naar school; 
11.15 – 12.00 uur:  mentoractiviteit; 

    2AG/GA1 in lokaal A006; 
    2G1 in lokaal A007. 

  

Groep 2: 2A wordt om 09.15 uur op school verwacht: 
  

09.15 – 10.00 uur:  mentoractiviteit; 
    2A in lokaal A006;  

10.15 uur:   vertrek per fiets naar de klimhal; 

10.45 – 12.30 uur:  klimmen in de klimhal en daarna op eigen gelegenheid naar huis. 
  

  
Voor deze dag heb je nodig: 

- gemakkelijk zittende kleding; 
- gymschoenen of platte schoenen; 

- lunchpakket; 

- pen en papier. 
 

 

2H:  
 

Op dinsdag 29 augustus wordt je op school verwacht. Het programma is als volgt: 
 

- 13.00 tot 14.30 uur kennismaken met de mentor en klasgenoten van 2H1 in lokaal A004; 
- 13.00 tot 14.30 uur kennismaken met de mentor en klasgenoten van 2H2 in lokaal A005; 

- 13.00 tot 14.30 uur kennismaken met de mentor en klasgenoten van 2H3 in lokaal A006; 

- 15.00 tot 16.30 uur samenwerkingsopdrachten 2H1, 2H2 en 2H3 in gymzaal en buiten op het 
sportveld. 

 
Voor deze dag heb je nodig: 

- gemakkelijk zittende kleding; 

- gymschoenen; 
- eventueel iets te eten en te drinken. 

 
 

3H, 3A en 3G: 
 
Op dinsdag 29 augustus wordt je op school verwacht voor een kennismaking met de mentor. 

Vervolgens vertrek je per fiets naar de Groene heuvels net buiten Nijmegen waar we de boomtoppen 
onveilig gaan. Het programma is als volgt:  

 
3H1:  

09.30 – 10.30 uur: verzamelen in lokaal A012 voor kennismaking en introductie 3e klas; 

10.30:   fietsen naar Groene heuvels;  
12.00 – ca. 14.30 uur: introductieactiviteit.  
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3H2:  
09.30 – 10.30 uur: verzamelen in lokaal A013 voor kennismaking en introductie 3e klas; 

10.30:   fietsen naar Groene heuvels;  
12.00 – ca. 14.30 uur: introductieactiviteit.  

 

3G1:  
09.30 – 10.30 uur: verzamelen in lokaal A014 voor kennismaking en introductie 3e klas; 

10.30:   fietsen naar Groene heuvels;  
12.00 – ca. 14.30 uur: introductieactiviteit.  

 

3A1:  
11.00 – 12.00 uur: verzamelen in lokaal A015 voor kennismaking en introductie 3e klas; 

12.00:   fietsen naar Groene heuvels;  
13.30 – ca. 16.00 uur: introductieactiviteit.  

 
3A2:  

11.00 – 12.00 uur:        verzamelen in lokaal A103 voor kennismaking en introductie 3e klas; 

12.00:                          fietsen naar Groene heuvels;  
13.30 – ca. 16.00 uur:   introductieactiviteit. 

 
3G2:  

11.00 – 12.00 uur: verzamelen in lokaal A104 voor kennismaking en introductie 3e klas; 

12.00:   fietsen naar Groene heuvels;  
13.30 – ca. 16.00 uur: introductieactiviteit.  

 
Voor deze dag heb je nodig: 

- een (leen)fiets;  
- gymschoenen of platte schoenen (waar je goed en lang op kunt lopen!);  

- makkelijk zittende kleding 

- lunchpakket; 
 

 

4V: 
  

Je wordt op dinsdag 29 augustus om 09.00 uur op school verwacht (4V1: B103, 4V2: B104, 4V3: 
B106 en 4V4: B107.  Je krijg dan eerst een introductie op het komende schooljaar.   

 
Rond 09.30 uur vertrekken we per fiets naar een locatie voor een spelactiviteit. Daarbij is een lekkere 

lunch inbegrepen.  

  
Voor deze dag heb je nodig: 

- zwemkleding; 
- gemakkelijk zittende kleding en schoenen; 

- fiets. 

  
 

4H:  
 

Je wordt op dinsdag 29 augustus om 10.00 uur op school, in de aula, verwacht. Je maakt kennis met 

je mentor in de lokalen. Bij de receptie hangt een lijst waarop je kunt zien wie je mentor is en in welk 
lokaal je verwacht wordt. Het programma is als volgt: 

 
10.00 uur:   centrale start in de aula, aansluitend kennismaking met mentoren;  

11.00 uur tot 12.30 uur: Beachfabriek; 

12.30 uur:   einde van de introductie-activiteit. 
  

Voor deze dag heb je nodig: 
- gemakkelijk (sport)kleding en platte (sport)schoenen. 
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5H:  
 
Je wordt op dinsdag 29 augustus om 12.30 uur op school verwacht. Je maakt kennis met je mentor 

en de nieuwe klasgenoten in lokaal A101, A102, A103, A104, A105 en A106. Bij de receptie ligt een 

lijst waarop je kunt zien wie je mentor is. Het programma is als volgt: 
 

12.30 uur  kennismaking met de mentor; 
13.00 uur  start “Wie is de Mol?”;  

15.30 uur  hapje en drankje; 

16.00 uur  einde introductie-activiteit. 
 

 Voor deze dag heb je nodig: 
- gemakkelijk zittend kleding en goede platte sports- loopschoenen; 

- bij regen goede regenkleding. 

 
 

5V:  
 

10.30 uur  ontvangst door je mentor (lokaalindeling bij receptie); 

11.00 uur start Game Challenge@school; 
13.00 uur  uitreiking prijzen en gezamenlijke verrassingslunch (verzorgd door school) 

14.00 uur  einde introductie-activiteit. 
 

 

6V:  
 

16.00 uur  verzamelen bij Waterskicentrum Berendonck te Wijchen; 
16.15 uur kanoën voor sportievelingen, zonnen en chillen voor de minder actievelingen; 

17.00 uur  start barbecue; 

18.00 uur einde introductie-activiteit. 

 
 
Afdeling De Monnikskap: 
 
Dinsdag 29 augustus: 

 
10.00 uur: leerlingen melden zich bij het Afrika Museum 

10.30 uur: 1e ronde workshop 
12.00 uur: lunch (zelf meenemen) 

12.30 uur: 2e ronde workshop  
14.00 uur: einde programma 

                     

NB: Leerlingen komen op eigen gelegenheid naar Afrika Museum en gaan op eigen gelegenheid naar 
huis. Adres Afrika Museum: Postweg 6, 6571 CS Berg en Dal 

 
Woensdag 30 augustus: 

 

Nieuwe leerlingen: 
09.30 -  10.15 uur: check inloggevens (Line, Magister, itslearning, Wifi (leerlingennetwerk) in  

 de mediatheek HAVO en lesrooster ophalen 
10.15 – 10.30 uur: pauze 
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10.30 – 11.00 uur: rondleiding en kennismaking met personeel 

11.00 – 11.15 uur: uitgifte boeken en kluissleutel 
11.30 – 12.15 uur: pauze 

12.15 uur: start lessen volgens lesrooster 

15.00 uur: einde lessen 
 

Zittende leerlingen onderbouw:  
10.00 uur: lesrooster ophalen 

10.30 uur: pauze 

11.15 – 12.15 uur: uitgifte boeken volgens rooster 
12.15 uur: start lessen volgens lesrooster 

15.00 uur: einde lessen 
 

Zittende leerlingen bovenbouw: 
10.30 uur: uitgifte boeken volgens rooster en lesrooster ophalen 

11.00 uur: pauze 

11.15 – 12.15 uur: uitleg LOB/ Studium Generale/ MOP-traject 
12.15 uur: start lessen volgens lesrooster 

15.00 uur: einde lessen 
 


