
 

Algemene informatie schooljaar 2022-2023                                        
 
Studieboeken 
Er zijn voor u geen kosten aan de studieboeken verbonden. 
Zowel de “leerboeken” als de “werkboeken” worden door de school verstrekt, u hoeft hier zelf 
niks voor te doen.  
 
Afhalen studieboeken leerjaar 1 t/m 4 op locatie Brandenberg (via hoofdingang)  
 
Op vrijdag 2 september kunnen de boeken worden afgehaald. Hier zit net zoals vorig jaar 
een tijdplanning aan vast. Dit doen we omdat er veel leerlingen een boekenpakket moeten 
komen halen en er getekend moet worden. Hierbij de tijdplanning:  

  
Leerjaar 1     9:00  T/M 10:00  
Leerjaar 2    10.30 T/M 11:30  
Leerjaar 3    12:00 T/M 13:00  
Leerjaar 4    13:30 T/M 14:30  
  
Indien je je boeken niet hebt kunnen afhalen, kun je dit op maandag 5 september(aula) doen 
na 11.30u. In tegenstelling tot andere jaren hoeft je je boeken niet te kaften. Dit mag 
natuurlijk wel! De boeken worden namelijk aan het einde van het schooljaar weggegooid.   
Op woensdag 7 september beginnen je lessen.  
   
Mocht u vragen hebben kunt u een mail sturen naar dhr. Ringens: mmh.ringens@svopl.nl. 
Vergeet de naam van uw kind en het betreffende leerjaar niet te vermelden. 
 
Agenda leerjaar 1 en 2 
De leerlingen van leerjaar 1 en 2 ontvangen een agenda via school. De agenda bedraagt 14,00 
euro en wordt in verschillende lessen intensief gebruikt.; van leren ‘leren’ naar zelfstandig 
leren. De agenda wordt uitgereikt op dinsdag 7 september via de mentor. De leerlingen nemen 
in een gesloten enveloppe (14,00 euro) het bedrag mee naar school. Indien u vragen heeft, 
kunt u contact opnemen met mevr. Debets, teamleider onderbouw (m.debets@svopl.nl)  
 
Sportkleding 
De leerling dient te beschikken over adequate sportkleding d.w.z.  blauwe sportbroek, rood  
T-shirt en gymschoenen (geen zwarte zolen). Wij geven de voorkeur aan sportkleding met 
logo, echter het is niet verplicht. 

De gymkleding is te bestellen bij Reintjens Sporthuis, Baanstraat 62, 6372 AH Landgraaf. Er 
bestaat zelfs de mogelijkheid tegen een meerprijs om de naam op het shirt te laten zetten. 
Maar dat is geen verplichting. 

Rekenmachine 
Alle leerlingen dienen voor de lessen wiskunde in het bezit te zijn van een rekenmachine, type 
Casio fx-82EX. Wanneer men reeds in bezit is van een rekenmachine kan de vakdocent 
beoordelen of deze rekenmachine voldoet. 
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Woordenboeken 
De woordenboeken worden niet door school verstrekt. Die moet u zelf aanschaffen.  
Van Dale pocketwoordenboek Nederlands voor vmbo: ISBN-nummer: 9789460771446 
pocketwoordenboek Nederlands – Duits (mag ook van Action zijn)   
pocketwoordenboek Duits – Nederlands (mag ook van Action zijn)   
pocketwoordenboek Nederlands – Engels (mag ook Action zijn)  
pocketwoordenboek Engels – Nederlands (mag ook Action zijn)  
 
Schrijf- en aanvullende materialen 
De schoolspullen dient u zelf te kopen zoals een geodriehoek, passer, rekenmachine, 
schriften(11 lijntjes schriften, 5 ruitjesschriften) of klappers(3 inclusief tabbladen en lijn en 
ruitjes papier) enz.  
 
‘Bring Your Own device’ en computergebruik 
We starten komend jaar in de brugklas met Bring Your Own device. U krijgt hier nog informatie 
over. Indien u nog niet in het bezit bent van een laptop, is dit geen probleem. Bij aanvang van 
het nieuwe schooljaar is dit niet vereist  
 
Vanaf klas 1 is een koptelefoon c.q. oordopjes verplicht voor het afluisteren van digitaal geluid 
bij diverse vakken. Tevens dient de leerling in het bezit te zijn van een USB-stick van minimaal 
1GB. 
 
Lockers 

Ook in schooljaar 2022-2023 is het mogelijk om een locker te huren. De kosten voor de 
jaarlijkse huur bedragen € 15,-- en de kosten voor de borg bedragen € 10,--. Wij adviseren u 
ten zeerste een locker te huren, om (waardevolle) spullen in op te bergen, dit ter voorkoming 
van verlies of diefstal. 
 
Studietoelage 
Alle informatie over eventuele tegemoetkoming in de studiekosten vindt u op 
de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs: www.duo.nl 
 
Specifieke schoolkosten 
Aan het begin van het schooljaar zult u via de mail het overzicht ontvangen van de specifieke 
schoolkosten leerjaar 1 t/m 4.  
 
Pauzeren op school 
De ochtendpauze duurt 15 minuten en de middagpauze duurt 30 minuten. Leerlingen  kunnen 
in de aula eten en drinken kopen. Wij werken overigens volgens het concept de gezonde 
kantine. Alle leerlingen leerjaar 1 t/m 4 mogen niet van het schoolplein af. 
 
Schoolfoto’s 
In oktober 2022  worden de schoolfoto’s gemaakt voor leerjaar 2 t/m 4. Alle brugklasleerlingen 
die op 13 juli niet op de kennismakingsmiddag zijn geweest, kunnen dan ook op de foto. Er zal 
uiteraard ook een klassenfoto gemaakt worden. De fotograaf zal de foto’s in verschillende 
formaten aan de ouders te koop aanbieden. Het staat u vrij van deze dienst gebruik te maken. 
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Kennismaking mentor 
Op dinsdag 6 september mag iedereen weer naar school komen. Elk leerjaar ontvangt een 
brief over tijden en overige zaken in de laatste week van de vakantie (29 augustus-2 
september) 
 

Bibliotheekabonnement 
In samenwerking met de bibliotheek Kerkrade en Landgraaf is het gelukt om voor de leerlingen 
van het Beroepscollege Parkstad Limburg afspraken te maken over speciale 
abonnementsvormen. Het gaat hier om een zogenaamd standaardabonnement en een 
sterabonnement. 
Een standaardabonnement is gratis voor alle leerlingen van het Beroepscollege Parkstad 
Limburg die een geldig schoolpasje hebben. Er zal echter wel leengeld betaald moeten 
worden. Hiervoor gelden de gebruikelijke tarieven. Met een sterabonnement kunnen leerlingen 
meer boeken in een keer lenen. Dit abonnement is niet gratis, maar bij dit abonnement hoeft 
de leerling geen leengeld te betalen. Dit geldt alleen voor het lenen van boeken. Voor het 
lenen van andere media gelden de gebruikelijke tarieven. 
 
Tevens vindt het project de Bibliotheek op school plaats met als doel de bevordering van het 
lezen. U zult aan het begin van het schooljaar hier informatie over ontvangen. 
 
 

Belangrijke data: 
Vrijdag  2 september                    : Afhalen boeken onderbouw/ bovenbouw 
                                                            Leerjaar 1 tussen 09.00 en 10.00 uur 
                                                            Leerjaar 2 tussen 10.30 en 11.30 uur 
              
                                                            Leerjaar 3 tussen 12.00 en 13.00 uur 
                                                            Leerjaar 4 tussen 13.30 en 14.30 uur 
Maandag 5 september                   : Lesvrije dag 
Dinsdag 6 september                   : Introductieprogramma leerjaar 1 tot en met 4 
Woensdag 7 september                   : Start lessen 
Donderdag 15 september                  : Informatie avond leerjaar 2 19.00u-20.00u 
Woensdag 21 september                  : Informatie avond leerjaar 3 19.00u-20.00u 
Woensdag  28 september                 : Informatie avond leerjaar 4 19.00u-20.00u 
 
Vrijdag 5 oktober                       : Studiedag docenten. Geen lessen!!!! 
 
 

Maandag 22 oktober t/m 28 oktober       
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