
Introductieprogramma Fioretti College, 5 HAVO dinsdag 31 augustus en
woensdag 1 september 2021

Beste leerling,

Op dinsdag 31 augustus start jouw examenjaar. We hopen dat het voor jou een mooi en
succesvol jaar zal worden! In deze brief vind je informatie over het programma van de
introductiedag. Lees een en ander goed zodat je het jaar goed begint.

Jullie worden om 8:30 verwacht op school voor een korte introductie met de mentor(en). Daarna
gaan we snel door naar de parkeerplaats Wantveld te Noordwijk. Let op: je moet zelf van school
naar Noordwijk fietsen. We beginnen het jaar namelijk sportief met een bootcamp verzorgd door
Qprotect. Zorg dus dat je sportieve kleding aan hebt en wat te drinken en eten in je tas hebt
zitten.

5 HAVO

Klas Start met mentor Locatie Bootcamp Locatie
5H1 8:30 Lokaal 212 9:30 - 13.00 P Wantveld
5H2 8:30 Lokaal 213 9:30 - 13.00 P Wantveld
5H3 8:30 Lokaal 214 9:30 - 13.00 P Wantveld
5H4 8:30 Lokaal 215 9:30 - 13.00 P Wantveld

De woensdag gebruiken we om een doorstart te maken met het profielwerkstuk. Neem alle zaken
mee die van belang zijn (agenda, pen, handleiding pws, plan van aanpak, bronmateriaal
enzovoort). Je gaat ten minste twee uur aan de slag met je profielwerkstuk. Kijk in ieder geval ook
nog een keer kritisch naar je planning.
Indien er belangrijke zaken veranderd zijn en je meent niet verder te kunnen, dan meld je je eerst
bij je mentor en vervolgens bij de heer Vergunst.

Als je samenwerkt met iemand uit een andere mentorgroep dan kan je zelf kiezen bij welke groep
je aanschuift. Overleg dit wel vooraf even met je mentor. De indeling is als volgt:

Klas Tijd Locatie
5H1 10:30 - 13:00 Lokaal 212
5H2 10:30 - 13:00 Lokaal 213
5H3 10:30 - 13:00 Lokaal 221
5H4 10:30 - 13:00 Lokaal 228

Donderdag 2 september starten de lessen volgens het rooster. Op die dag maakt de
schoolfotograaf de groepsfoto van de examenkandidaten. De groepsfoto 5 havo is om 10.00 uur
gepland.

Tot dinsdag 31 augustus en geniet van je vakantie!

Met vriendelijke groet,
namens de schoolleiding,

Dhr. R. Vergunst, teamleider 4/5 HAVO
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