
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kennismakingsbijeenkomst 

Klas 1 

17 juni 2020 

  
 KLAS : …………... 

 NAAM MENTOR: ………………………………………… 

  



Beste bijna-eerstejaars leerling, 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Het einde van groep 8 verliep vast op een hele andere manier 
dan je had verwacht en dan waarop je wellicht had gehoopt. Het 
zijn gekke, en zeker ook onduidelijke tijden.  
 
Juist daarom zijn wij extra blij dat we jullie vandaag toch alle-
maal op onze school hebben kunnen ontvangen! Met deze ken-
nismakingsmiddag begint het leven op het Zwijsen college al 
wat dichterbij te komen, maar na de lange en hopelijk zonnige 
vakantie begint het pas écht. 
 
Ook deze echte start van het schooljaar zal, gezien de corona-
crisis, waarschijnlijk wat anders verlopen dan normaal. Maar we 
doen ons uiterste best om jullie ook dan zo goed mogelijk te 
ontvangen. Om je hier alvast een beetje voor te bereiden krij-
gen jullie dit informatieboekje. Hierin vind je wat je nodig hebt 
om helemaal startklaar te zijn voor komend schooljaar. Lees het 
daarom dus goed door met je ouders. 
 

De jaargids voor het schooljaar 2020-2021 is t.z.t. te vinden via 
een link rechtsboven op de website van de school 
(www.zwijsencollege.nl). 

 

Als er, na het lezen van dit informatieboekje, nog vragen zijn, 
kan er contact opgenomen worden met mevr. Van den Oever 
(b1a t/m b1g) of mevr. Kramer (V1a en V1b).  

Zij zijn organisatiecoördinatoren van de betreffende klassen.  

Dit kan telefonisch (0413-366941) of via e-mail:  

bvandenoever@zwijsencollege.nl / mkramer@zwijsencollege.nl). 
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Het schooljaar 2020-2021 begint op maandag 24 augustus.  

 

We hadden je graag willen vertellen hoe jouw eerste schooldag eruit 
ging zien, maar op dit moment weten we dat nog niet.  

In principe is jouw eerste schooldag op maandag 24 augustus en zal 
starten met een ‘mentorles’.  

Het tijdstip is nog niet bekend, want daarvoor moeten we weten of 
we met de hele klas mogen starten of in de kleinere groepen.  We 
laten dat jullie t.z.t. weten via een e-mail naar je ouders én we 
plaatsen het bericht op de website van onze school.  

Je hoeft die dag alleen je schooltas met je (opgeladen) Chromebook 
mee te brengen en je etui.   

  - leerlingen die een Chromebook bestellen via The Rent  

   Company b.v., krijgen deze vandaag uitgereikt.  

 

De eerste dag gaan jullie, samen met je mentor, verder met de ken-
nismaking, leer je het gebouw beter kennen en ga je leren hoe je 
met je Chromebook werkt. Ook de rest van de week zal in het teken 
staan van kennismaken met elkaar en met de verschillende vakken.  
Op vrijdag sluiten we de eerste week op een sportieve manier af.  

 

Woensdag 24 juni ontvangen jullie ouders per e-mail een boekje 
met veel praktische informatie en zij zullen via enkele filmpjes ken-
nismaken met o.a. jouw mentor. Indien je ouders géén e-mail heb-
ben ontvangen, dan kunnen ze contact opnemen met mevr. Van den 
Oever / mevr. Kramer. Het is wel goed om eerst te kijken of de e-
mail niet bij de ‘spam’ of ongewenste e-mail terecht is gekomen.  

 

Woensdagavond 2 september staat er een ouderavond op de 
planning. Indien we jullie ouders, vanwege de huidige situatie, niet 
op school kunnen ontvangen, zal deze plaatsvinden via een videobij-
eenkomst via jouw eigen Chromebook. Zij horen daar t.z.t. meer 
over.  

 

Wij wensen jullie én jullie ouders/verzorgers alvast een prettige va-
kantie en een goede voorbereiding op de Zwijsentijd toe. 

 

Graag zien we jullie na de vakantie als échte Zwijsenaren en vol 
bruisende studiezin terug!  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Dhr. C. Hazenveld (teamleider brugklassen HM & HV) 

Dhr. M. Smeets (teamleider VWO 1-2) 

STA
R

T SC
H

O
O

LJA
A

R
         &

        O
U

D
ER

A
V

O
N

D
 



 

Beste leerling, 

 

Welkom bij Iddink!  

Iddink verzorgt de levering van je gratis schoolboeken en leermiddelen 

voor jouw school. Het enige wat je hoeft te doen is ze bij ons bestellen. 

Hoe je dat doet, dat lees je in onderstaande informatie. Wist je dat je bij 

ons ook terecht kunt voor aanvullende zaken zoals een atlas of een re-

kenmachine? 

Wanneer? Wellicht is het op het moment van de uitreiking van dit boek-

je nog niet mogelijk is om te bestellen. Meestal kan dit vanaf eind juni. 

Het is belangrijk dat je vóór maandag 13 juli 2020 bestelt, zodat je 

zeker weet dat je je schoolboeken voor de start van het schooljaar in 

huis hebt.  

Als je na 13 juli bestelt, kost het extra tijd en geld om je bestelling ver-

zendklaar te maken. Deze extra kosten brengen wij (Iddink) gedeeltelijk 

in rekening. 

Hoe? Ga vandaag nog naar www.iddink.nl/bestellen en maak hier een 

persoonlijk account aan. 

Schoolcode Tijdens het bestellen vragen we naar je schoolcode. Voor 

jouw school is deze: ZWZ92V4W 

Is de leermiddelenlijst van je school nog niet beschikbaar? Laat dan je e-

mailadres achter, je ontvangt van ons een e-mail zodra je kunt bestellen. 

Akkoord Tijdens het bestellen zal ook om akkoord van je ouder(s)/

verzorger(s) worden gevraagd. Zorg dus dat ze in de buurt zijn als je be-

stelt, dan is het zo geregeld. 

Levering Als je vóór maandag 13 juli 2020 bestelt, levert Iddink je be-

stelling in de periode van maandag 27 juli t/m zaterdag 22 augustus 

2020. Zodra je bestelling onderweg is, ontvang je een e-mail over de 

status van je bestelling. 

Ben je niet thuis? Geen probleem. Je ontvangt een kaartje in de brie-

venbus met aanwijzingen waar je je pakket kunt ophalen.  

Meer weten? Heb je een vraag, kijk dan op www.iddink.nl/contact. Hier 

hebben we heel veel vragen en antwoorden staan en vind je ook de ver-

schillende contactopties mocht je er niet uitkomen. 

 

Wij wensen je alvast een fijne zomervakantie toe. 

 

Hartelijke groet, 

 

Klantenservice Iddink 
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EEN CHROMEBOOK BIEDT EXTRA MOGELIJKHEDEN 

 

Het Zwijsen College biedt onderwijs op maat en laat hierbij iedere 

leerling zijn of haar eigen route kiezen. Het gebruik van chromebooks 

biedt extra mogelijkheden op het gebied van activeren, differentiëren, 

verbreden, verdiepen en versnellen. Alle leerlingen van klas 1 maken 

tijdens de lessen gebruik van een chromebook 

in combinatie met de gewone lesboeken. 

 

The Rent Company B.V. 

Om ouders de mogelijkheid te bieden om een 

goede chromebook aan te schaffen is het Zwij-

sen College een samenwerking aangegaan met 

The Rent Company B.V.  

Dit bedrijf heeft zich gespecialiseerd in de ver-

koop/huurkoop van chromebooks aan scholieren en kan de juiste 

chromebooks leveren (goede kwaliteit en lange accuduur) en de wer-

king ervan garanderen. 

De schoolleiding adviseert gebruik te maken van de leverancier The 

Rent Company B.V. Je ouders/verzorgers mogen er natuurlijk ook 

voor kiezen om zelf een goede chromebook aan te schaffen.  

 

Voor een uitgebreide toelichting en voor antwoorden op alle vragen 

verwijzen wij jullie/u graag door naar onze site: 

 www.zwijsencollege.nl     ‘Groep 7&8’    ‘Je eigen computer’. 

 

BESTELINFORMATIE CHROMEBOOK via The Rent Company B.V.:  

Als er besloten wordt om gebruik te maken van het aanbod van The 

Rent Company B.V., dan kunnen jullie op de website 

(www.zwijsencollege.nl ‘Groep 7&8’  ‘Je eigen computer’) een informa-

tiefolder vinden waarin de bestelprocedure wordt uitgelegd. 

 

Als de bestelling vóór 31 juli via de webshop van The Rent Company 

B.V. wordt geplaatst, dan heb je gegarandeerd op tijd je Chromebook.  

 

De Chromebooks van The Rent Company B.V. zullen op maandag 24 

augustus worden uitgereikt tijdens de mentorles. De Chromebooks 

worden geleverd inclusief bijbehorende stevige, beschermende hoes.  

http://www.zwijsencollege.nl/
http://www.zwijsencollege.nl/


 

Voor klas 1 is nodig: 
 

1. Een Chromebook: zorg ervoor dat je elke dag een volledig  

opgeladen chromebook bij je hebt.  

2. Een goed gevulde etui: pennen, potloden, puntenslijper, 
gum, schaar, lijmstift, etc 

3. Een geo-driehoek (niet buigbaar) 

4. Een eenvoudige schoolpasser met beschermkapje over 
potloodpunt en stalen punt. 

5. Enkele kleurpotloden en/of stiften 

6. ‘Oortjes’ om filmpjes / uitleg te kunnen bekijken via je Chrome-
book  

7. elke dag een lunchpakket  

 

Bovenstaande spullen (1 t/m 7) heb je altijd en elke 
dag in je tas. 

 

 

De spullen die hieronder genoemd staan heb je bij je, 
wanneer je het betreffende vak hebt: 

* Enkele snelhechters 

* 2  A-4-schriften met grote ruiten  

* 1  A-4-schrift met lijntjes  

* 1  2B potlood + 1 HB potlood  +  een zwarte 
fijnschrijver (voor KBV—Kunst beeldende vorming) 

* Enkele (kleine) schriften met lijntjes  

* Lijntjesblaadjes voor in de snelhechters   

* Een rekenmachine (Texas Instruments (Ti) – 30 XB 
multiview).  

* Woordenboek EN-NE én NE-EN.  

* Sportkleding voor LO: Kijk voor informatie over de 
sportkleding op de volgende bladzijde. Omdat sportkleding en 
sportschoenen dikwijls erg op elkaar lijken, is het raadzaam kleding te 
voorzien van een naam of een merkteken. Dit geldt ook voor sommige ty-
pen jassen en regenkleding. 
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Beste ‘nieuwe’ brugklasleerling van het Zwijsen College, ouder(s)/
verzorger(s), 

       

Middels deze brief willen wij U graag voorlichten over de kledingvoor-
schriften voor de gymlessen op het Zwijsen College.  

 

We willen voorkomen dat onze leerlingen blessures oplopen tijdens de 
gymles. Dat begint bij het dragen van de juiste kleding en schoeisel. Het 
dragen van sportkleding tijdens de gymlessen is verplicht en vergroot de 
bewegingsvrijheid enorm. Daarbij hoort: 

• Een korte sportbroek en een sport t-shirt (géén hemdjes of t-
shirts die je normaal op school draagt). 

• Sportschoenen voor buiten (kunstgrasschoenen zijn het meest ge-
schikt) en sportschoenen voor binnen (indoorschoenen zijn het 
meest geschikt). 

• Geen sieraden dragen en haren in een staart. 

 

De leerlingen sporten elk schooljaar in het voor- én 
najaar buiten op de kunstgrasvelden van hockeyclub Geel
-Zwart. Ook bij regen gaat de gymles buiten gewoon 
door.  

 

Indien er geen geschikte sportschoenen gedragen worden, is de kans op 
uitglijden op deze velden aanzienlijk groter, met alle nare gevolgen van 
dien. De meest geschikte schoenen om te dragen zijn hockeyschoenen of 
kunstgrasschoenen. Voetbalschoenen met grote noppen zijn verboden! 

In de periode tussen de herfst- en meivakantie sporten de leerlingen in de 
Zwijsen Sporthal. De sportschoenen die in de sporthal gedragen moeten 

worden, zijn indoorschoenen. Deze sportschoenen zijn ge-
schikt om binnen in sportzalen mee te sporten.  

 

Uiteraard mogen de zolen niet zijn afgesleten. Linnen 
schoenen, bijvoorbeeld All stars of Vans, zijn verboden om 

mee te sporten. Ze bieden geen bescherming of steun 
aan de voeten en enkels. Ook sportschoenen die buiten 
zijn gebruikt, mogen niet worden gedragen in de sport-
hal. 

 

“Voorkomen is beter dan genezen!’ 

 

Met sportieve groet,       

 

De gymdocenten van het Zwijsen College Veghel 

http://www.google.nl/imgres?q=kunstgras+schoenen&um=1&sa=N&biw=1440&bih=717&hl=nl&tbm=isch&tbnid=AP6Pi2Updf2eoM:&imgrefurl=http://www.shoerama.nl/sportartikelen/dita/kunstgrasschoenen/dita-hockeyschoen-nova----------navy/skyblue-8012.010-marine-502011015.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit boekje is ook digitaal te vinden op onze 

site www.zwijsencollege.nl > ‘groep 7 & 8’ 


