
 
 
 
 
Landgraaf, augustus 2022  
    
 
Betreft: Introductie dinsdag 6 september schooljaar 2022-2023 
 
 
Beste leerlingen van leerjaar 1,  
 
Nogmaals welkom op het  Beroepscollege Parkstad Limburg, locatie Brandenberg! 
 
Hopelijk heeft iedereen een fijne vakantie gehad! Klaar voor de nieuwe uitdaging? 
 
Wij weten best dat het voor jullie een hele overgang is van de basisschool naar de 
middelbare school. Gelukkig weet je inmiddels bij wie je in de klas zit en wie je mentor zal 
zijn komend schooljaar. In het begin zul je moeten wennen dat je elk uur een andere docent 
krijgt en dat je van lokaal moet wisselen. Tevens heb je best een zware schooltas. Wij raden 
jullie dan ook aan om gebruik te maken van een kluisje zodat je er ook je boeken in kunt 
leggen. De sleutel van je kluisje ontvang je op dinsdag 6 september tijdens de introductie, 
mocht je gebruik van een kluisje willen maken.  
 
Op woensdag 7 september ontvang je je boekenpakket. Indien je het pakket te zwaar vindt, 
kun je op woensdag 7 september de ene helft mee naar huis nemen en op donderdag 8 
september de andere helft. 
Je kunt je pakket na ontvangst in je kluisje leggen of in een klaslokaal zodat je er natuurlijk 
niet de hele dag mee hoeft te ‘slepen’. 

Op dinsdag 6 september word je op school verwacht van 9.30u-13.00u (uitloop tijd tot 
14.00u). De ochtend zal helemaal in het teken staan van de introductie van je nieuwe 
schooljaar. Samen met de mentor maak je afspraken en alle vragen die je hebt worden 
beantwoord. Je ontvangt je lesrooster. Je krijgt de gelegenheid een balansverslag te maken 
en er wordt gesproken over de veranderingen waar je komend schooljaar mee te maken 
gaat krijgen. Neem wel pen en papier mee. Daarnaast hebben we op deze dag een BBQ dus 
je hoeft NIETS te eten mee te nemen. Ook gaan we nog een activiteit doen (stormbaan). 
Laat je maar verrassen! Je moet in ieder geval niet je duurste en mooiste kleren aandoen.  

Op dinsdag 6 september wordt ook de agenda uitgedeeld tijdens de introductie voor leerjaar 
1 en 2.  Veel leerlingen hebben problemen met plannen; het 'leren' leren. De overstap van de 
basisschool naar de middelbare school is namelijk groot. Tevens start het examenjaar in 
leerjaar 3. Het is dus van belang dat je leert hoe je moet plannen; het leren en maken van 
het huiswerk. Deze agenda is speciaal ontworpen hoe je kunt 'leren' leren. De planning en 
vaste structuur bevorderen de leerprestaties, je krijgt hogere cijfers. De agenda bevat 
schooleigen pagina’s zodat je veel belangrijke dingen in deze agenda kunt noteren variërend 
van PTO’s tot wachtwoorden. Ook is er heel veel belangrijke informatie in te vinden. Tevens 
wordt er gewerkt via een bepaalde ‘plan’ structuur. De agenda dient ter ondersteuning van 
jou (het onderwijsproces). In de mentoruren en verschillende ontwikkelblokken gaat de 
docent heel actief met deze agenda aan de slag. Het is daarom van belang dat iedereen 
dezelfde agenda heeft. In leerjaar 3 mag je je eigen agenda kopen. 



Zoals reeds vermeld, kost de agenda 14 euro. Je mag dit bedrag in een gesloten enveloppe 
meenemen. Uiteraard mag je de agenda ook in termijnen betalen. Je ouder(s)/ verzorger(s) 
kunnen dit bij je mentor aangeven. 

Op woensdag 7 september starten de lessen.  

Je begint aan een nieuw hoofdstuk in je leven: Brandenberg, met als einddoel een mooi 
diploma.  Wij gaan er samen een mooi jaar van maken, een jaar waar heel hard in gewerkt 
moet worden, maar waarin ook ruimte is voor leuke activiteiten. Geniet van je laatste 
vakantie dagen en tot dinsdag 6 september! 

 
Overige informatie kun je vinden op onze site; www.brandenbergcollege.bcpl.nl. 
 

Voor nu, vooral nog even genieten van je laatste vrije dagen      ! 

 
Maud Debets, teamleider onderbouw  
Team Brandenberg                                                                                  
 
 

http://www.brandenbergcollege.bcpl.nl/

