START SCHOOLJAAR 2022 – 2023

Leerlingen klas 4

INTRODUCTIE SCHOOLJAAR 2022 – 2023 (KLAS 4)
WAT JE MOET WETEN

Handig om in te vullen, zodat je het niet vergeet:
Inlognaam account:
Wachtwoord:

(alleen als je het echt niet kan onthouden – zet het liever in je telefoon bij
notities)

School email adres:
Inlog magister:
Wachtwoord:
Naam mentor:
Email mentor:

MENTOREN LEERJAAR 4:

4 MOB (T4MKb/T4Mg)
4 MOB (T4MB/T4Mka)
4 PIE GL
4 BWI basis, kader & GL
4 PIE basis & kader
4 MaT basis, kader & GL

Dhr. H. van Engelen
Dhr. A. de Valk
Dhr. K. Bindels
Dhr. C. van Hazebroek

h.vanengelen@technischcollegevelsen.nl
a.devalk@technischcollegevelsen.nl
k.bindels@technischcollegevelsen.nl
c.vanhazebroek@technischcollegevelsen.nl

m.kaspers@techischcollegevelsen.nl
Dhr. M. Kaspers
Dhr. G. Kapteijn

g.kapteijn@maritiemcollegeijmuiden.nl

Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn dan kan er contact op worden genomen met de mentor.

JE ROOSTER:

Lesuur

1 8.30
2 9.15
3 10.00

pauze 10.45-11.00
4 11.00
5 11.45
pauze 12.30-13.00
6 13.00
7 13.45
pauze 14.30-14.45
8 14.45
9 15.30

10 16.15
Een lesuur duurt 45 minuten en er zijn 3 pauzes per dag.

MAANDAG 29 AUGUSTUS: ONTVANGST EN KENNISMAKING
We verwelkomen je op school om 14.00 uur. Je gaat je klas en mentor weer zien na hopelijk een prachtige vakantie.
Deze middag zal er aandacht besteed worden aan kennismaking met de nodige activiteiten tot 16.00. Naast alle
verhalen van elkaar krijg je informatie over:
•
•
•
•

Het rooster
Doornemen van de jaarkalender
De lintstage
Opfrissen wat je moet doen bij o.a. te laat komen, ziek melden enz.
Leerlingen van het MCIJ kunnen vanaf 11:30 bij de huisvesting terecht

DINSDAG 30 AUGUSTUS – WOENSDAG 31 AUGUSTUS - ACTIVITEITEN
Vandaag zal je kennis maken met de verschillende vakdocenten en zullen er boeken worden uitgedeeld.
In de middag zijn er activiteiten met de mentorklas. Hier moet je de volgende zaken voor meenemen:
•
•

Werkkleding (voor MCIJ al nodig op dinsdag en woensdag)
Eigen lunch

VANAF DONDERDAG 1 SEPTEMBER – PRAKTIJLESSEN EN MENTORGESPREKKEN
Vanaf donderdag zijn er praktijklessen en mentorgesprekken gepland. Het is belangrijk dat de leerlingen hun
werkkleding mee hebben.

BENODIGDE SCHOOLSPULLEN
Voor verschillende lessen heb je een aantal schoolspullen nodig. Het komende schooljaar heb je in ieder geval nodig:
-

Stevige schooltas
Veiligheidsschoenen (online bestellen)
Veiligheidsbril
Werkkleding (online bestellen)
Gymkleding
Lijntjes schriften (5 stuks)
Ruitjesschrift (A4 formaat – ruitjes 1 cm – 3 stuks
Rekenmachine Casio fx-82MS (of vergelijkbaar model)
Etui met meerdere pennen, potloden, gum
Map voor portfolio met tabbladen voor LOB en insteekhoezen
Passer
Harde geodriehoek
Kaftpapier/kafthoezen voor tekstboeken
Agenda (papier of digitaal)
23 ringsmap voor Nask

De meeste spullen heb je waarschijnlijk al, omdat het dezelfde benodigdheden zijn als in jaar 3.
MARITIEME HUISVESTING ( MCIJ LEERLINGEN)
Kleding
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Lange broeken
Korte broeken
Ondergoed
Lange mouwen T-shirts
Korte mouwen T-shirts
Trui/vest
Sokken
Pyjama
Riem
Zwembroek/badpak
Zwemhanddoek
Badjas
Regenpak

Toiletspullen
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Douche gel
Zeep
Shampoo
Tandpasta
Tandenborstel
Deodorant (roller)
Gel/wax/haarlak
Kam/Borstel
Nagelknipper/vijl
(Make-up)
Zonnebrand crème
Washandje
Zakdoeken

Beddengoed
o
o
o
o
o

Dekbed
Dekbedhoes
Onderlaken
Hoofdkussen
Kussensloop

Schoeisel
o
o
o
o

Schoenen
Slippers/sloffen
Gym schoenen
Douche slippers

Diversen
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Wekker
Identiteitskaart
Kopie Medische verzekeringspas
Medicijnen
Portemonnee
Bankpas
Rugzak
Mobiele telefoon
Telefoon oplader
Bril/zonnebril
Horloge

o
o
o
o

MP3 speler o.i.d.
Fiets
Fotolijstje met foto van je familie
Sleutelring

SCHOOLREGELS EN AFSPRAKEN
Op het TCV/MCIJ hebben we met elkaar een aantal afspraken om het met elkaar zo prettig mogelijk te maken.
De belangrijkste algemene afspraken over Respect, Veiligheid en Verantwoordelijkheid zijn:
-

Fietsen plaats je in het rek.
Brommers zijn uit op het schoolplein en parkeer je op de juiste plek.
In de school zet je je pet/capuchon af en doe je je oortjes uit.
Je telefoon berg je op en is niet zichtbaar, tenzij anders aangegeven door je docent.
Wij zorgen samen dat de school netjes blijft en ruimen allemaal afval op. Ook als het niet jouw afval is.
Eten en drinken mag in de aula, op het schoolplein en in de gangen.
In de pauzes blijven wij op het schoolterrein.
Je loopt rustig in school en let op veiligheid in de praktijklessen.
Wij gaan vriendelijk met elkaar om, accepteren dat mensen verschillen van elkaar.
Je geeft (op een rustige manier) aan wanneer iemand over je grens heen gaat, mocht dit alsnog
worden overschreden dan meld je dat bij je mentor.
Ben je te laat, dan meld je je bij de docenten van je les. Heb je een geldige reden op papier, dan geef
je dat mee aan je docent.
Bij ziekte kunnen de ouders je ziekmelden via Magister. Bij beter melden neem je een briefje mee en
geef je dit aan de conciërge .

