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Beste brugklasleerlingen,
Het gaat bijna beginnen, je gaat naar het voortgezet onderwijs!
Dat zal best even wennen zijn en daarom hebben we een boekje gemaakt, zodat
jij je alvast een beetje kunt voorbereiden op wat er komen gaat.
1 De lessen
Je mentor gaat je vertellen wat er op Focus allemaal gebeurt. Dit zal heel anders
zijn dan je gewend was op je oude school. Zo heb je lesuren van 50 minuten (dit
geldt voor de theorielessen) en elk uur een andere les.
Voor de praktijklessen en de gymlessen geldt dat je 2 x 50 minuten les hebt.
Ongeveer de helft van de lesuren heb je theorievakken zoals taal en rekenen,
maar ook burgerschap en Engels. De andere helft bestaat uit gym- en praktijklessen, zoals metaal, hout, handel, koken, zorg en welzijn en groen.
Je krijgt ook met veel verschillende nieuwe leerkrachten te maken. Dat is best
even wennen, maar ook heel leuk. Van iedere leerkracht kun je weer iets anders
gaan leren.
2 Van start in augustus
Na de zomervakantie gaan we echt van start. Iedere groep heeft een eigen
stamlokaal. Daar start je iedere dag met je groep en dus ook de eerste dag dat
je op school komt na de vakantie.
3 Wat neem je mee elke dag?
Als je ‘s morgens naar school komt, heb je je etui mee en je lunch voor die dag.
Je hebt twee keer pauze om gezellig te kletsen en te eten met iedereen. Je gaat
buiten op het schoolplein pauze houden en bij regen mag je binnen in het atrium
zitten.
Ook bekijk je goed welke vakken je op een dag hebt, zodat je de goede spullen
meeneemt. Bijvoorbeeld je gymspullen als je gymles hebt en dichte schoenen als
je een praktijkvak hebt. Dit is belangrijk voor de veiligheid.

4 Kopen
De volgende spullen zijn handig om aan te schaffen voordat je op school komt:
Een etui met daarin: twee blauwe pennen, potlood en puntenslijper, gum, liniaal
en een pritt-stift.
Gymkleding: broek, shirt en schoenen die in de zaal gedragen mogen worden
(geen zwarte zool).
Een schooltas voor al je spullen (etui, gymkleding, brood en drinken).
5 Brief introductiedagen
Je krijgt nog een aparte brief thuisgestuurd met daarin de data van de eerste
schooldag en introductiedagen. Ook staat er in hoe laat je moet komen en wat
we ongeveer gaan doen. Misschien fijn om te weten dat alle andere leerlingen
dan nog geen les hebben en jij dus fijn kunt wennen aan het gebouw en de
leerkrachten die je daar gaat leren kennen.
In groepjes gaan we allerlei activiteiten doen, zodat jij je klasgenoten, de
docenten en het gebouw beter leert kennen.
6 Rooster
Je krijgt in het begin van het nieuwe schooljaar je rooster in de app van het
programma Magister, zodat je iedere dag weet welke vakken je hebt en waar je
moet zijn. We gaan je helpen om deze app te installeren. Het zal in het begin
best even zoeken zijn, maar we gaan je dit goed uitleggen en je mag aan
iedereen hulp vragen als je het even niet weet.
7 Coronaregels
We zullen ons goed moeten houden aan de coronaregels die gelden voor scholen.
Deze regels gaan we je goed uitleggen bij de start van het schooljaar.

De introductiedagen na de vakantie:
We starten de eerste twee dagen met een introductieprogramma:

INTRODUCTIEDAGEN 1A 1B 1C 1D

Dinsdag 24 augustus
We starten om 09:00 uur in ons eigen lokaal.
Om 10:00 uur ga je in groepjes aan de hand van een speurtocht de school leren
kennen.
Daarna heb je bij mooi weer buiten pauze om even iets te drinken en te eten en
na de pauze gaan we een leuk spel spelen om je mentoren beter te leren
kennen. Hiervoor heb je je telefoon nodig, dus zorg ervoor dat die goed is
opgeladen. Je hebt hiervoor internet nodig en dat kan via de wifi van school.
Om 12:30 uur gaan we samen lunchen (zelf meebrengen) en sluiten we de dag
af in de eigen klas.
Om 13:00 uur zijn jullie vrij.
Woensdag 25 augustus
We starten deze dag om 10:00 uur in ons eigen lokaal.
Om 10:30 uur fietsen we gezamenlijk naar een leuke buitenactiviteit. Wat dat zal
zijn hoor je na de vakantie.
We fietsen rond 13:00 uur terug naar school om daar nog even gezamenlijk af te
sluiten.
Om 13:30 uur zijn jullie vrij.
Wij hebben er ontzettend veel zin in!
We zien je in augustus!
Voordat we echt gaan beginnen, wensen alle docenten van Focus je een heel fijne
vakantie!

Wij hebben
er zin in!
Jullie ook?
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