
 
 
 
Landgraaf, september 2023         
          
 
Betreft: Introductie schooljaar dinsdag 6 september 2023 
 
 
Beste leerlingen van leerjaar 3 en 4, 
 
Hopelijk heeft iedereen een fijne vakantie gehad! Klaar voor de nieuwe uitdaging? 
 
De nieuwe indeling van de klas voor leerjaar 3 is gemaakt. Je kunt vanaf 30 augustus zien in 
welke klas je bent ingedeeld via Som. Indien je een instromer bent, heb je misschien nog 
geen code van Som (je ontvangt samen met je ouder(s)/ verzorger(s) de codes in de loop 
van volgende week). Je kunt naar de receptie van onze school bellen om te vragen in welke 
klas je bent ingedeeld. Anders krijg je dit dinsdag 6 september te horen. Je kunt je dan 
melden bij de receptie van onze school of bij mij (ik sta in de hal van onze school). 
Als je nog geen kluisje hebt en je wilt graag een kluisje, wordt dit ook dinsdag 6 september 
tijdens de introductie voor je geregeld.  
 
Op dinsdag 6 september word je op school verwacht voor de introductie.  
Leerjaar 3 moet om 11.00 uur aanwezig zijn en leerjaar 4 om 12.00 uur. In de hal van 
onze school hangt een lijst in welk lokaal je verwacht wordt. Deze dag 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. Neem 
wel pen, papier, eten, en een agenda mee.  
Daarnaast gaan we op deze dag nog een activiteit doen. Deze bestaat uit een stormbaan en 
een BBQ. De dag duurt tot uiterlijk tot 14.30 uur.  
 
Vanaf woensdag 7 september beginnen de reguliere lessen volgens lesrooster. 
Voor leerjaar 3 begint dit jaar de opbouw van de examencijfers en de leerlingen van leerjaar 
4 staan voor de uitdaging richting diploma. 

Op woensdag 28 september vindt de informatie avond plaats van leerjaar 3 van 19.00u-
20.00u voor je ouder(s)/ verzorger(s). Voor leerjaar 4 zal deze informatie avond plaatsvinden 
op maandag 3 oktober van 19.00u – 20.00u. Zij zullen de uitnodiging nog ontvangen. 

Wij gaan er samen een mooi jaar van maken, een jaar waar heel hard in gewerkt moet 
worden, maar waarin ook ruimte is voor ontspannende activiteiten. 
 
Overige informatie kun je vinden op onze site; www.brandenbergcollege.bcpl.nl. 
  

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

 
Maurice Verbunt, teamleider bovenbouw 
Team Brandenberg 

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

