
                 

Aan de ouder(s)/verzorger(s)   

en leerlingen      

van het Actief College                            
  
  

  

   

Datum              :  juli 2022  

Onderwerp    : start schooljaar 2022-2023  

 

  

Geachte heer, mevrouw en beste leerling, 

  

Met deze brief wil ik u en jou informeren over de start van het nieuwe schooljaar 2022-2023. 

 

Rooster. 

Vanaf maandag 22 augustus is het nieuwe rooster te zien in Somtoday. 

  

Woensdag 24 augustus starten de lessen volgens het rooster voor alle leerjaren.  

  

Eindexamenkandidaten  

Leerlingen die eindexamen doen in het schooljaar 2022-2023 moeten voor de herfstvakantie 

bij de administratie een kopie inleveren van hun identiteitsbewijs of paspoort.  

  

Boeken  

Boekenpakket bestellen via de website www.vandijk.nl.  

De boeken worden thuisbezorgd.  

  

Betalingswijze  

Het boekenpakket is gratis. Van Dijk vraagt aan de ouder(s)/verzorger(s) een borg van € 75,00, 

voor het leermiddelenpakket om te bevorderen dat de boeken tijdig en correct aan het eind van 

het cursusjaar worden ingeleverd. Schade of vermissing van de boeken wordt met het 

borgbedrag verrekend. De betaling van de borg is niet verplicht. Bij het bestellen van de boeken 

kan aangevinkt worden of de ouder(s)/verzorger(s) de borg willen betalen.  

Bij het verlaten van de school wordt dit bedrag weer gerestitueerd door Van Dijk Educatie.  

  

  

 



Vrijwillige ouderbijdrage 
De ouderbijdrage bedraagt 90,00 en bestaat uit 

€ 77,50 schoolfonds, € 5,00 ouderfonds en € 7,50 huur kluisje. 

U krijgt in de zomervakantie een e-mail, via WisCollect, met het verzoek om dit bedrag aan ons 
te betalen. Hierbij heeft u ook de mogelijkheid om voor een betaling in termijnen te kiezen. 
 
Als u vragen heeft over de betaling kunt u via de e-mail contact opnemen met mevrouw 

Termeer (i.termeer@dehoekscheschool.nl). 

                          

Schoolfotograaf 

Maandag 19 september komt de schoolfotograaf. Bestellingen en betalingen gaan rechtstreeks 

via de schoolfotograaf. 

 

Kleding  

De school verzorgt de beschermende kleding voor de lessen in de praktijkafdeling en in de 

bovenbouw. 

 

Veiligheidsschoenen moet je zelf aanschaffen. 

DB WorkWear  

Voltastraat 11  

3281 NG  Numansdorp  

 0186-769061  

 Nieuwe leerlingen ontvangen daar 10% korting op de aanschaf van veiligheidsschoenen.  

  

Lichamelijke Opvoeding 
Bij de LO-lessen dragen de leerlingen altijd een sportbroek (kort of lang), zaalschoenen, een 

handdoek en een sporttas. Een schoolshirt wordt eenmalig gratis door school verstrekt. De 

leerling is verplicht dit shirt tijdens de LO-lessen te dragen. Bij verlies of beschadiging is het 

shirt op school te koop bij je eigen LO docent voor Є12,50. 

 

De schoolgids is te vinden op: https://actief.infowijs.nl 

 

Namens alle medewerkers wens ik u en jou een fijne zomervakantie toe en zien we je graag 

gezond en uitgerust weer terug in augustus! 

  

Met vriendelijke groet,  

  

Mevrouw R. Koole  

Directeur Actief College  

   

https://actief.infowijs.nl/

