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Hoi!

Welkom bij Greijdanus Hardenberg. Leuk dat je bij ons op
school komt! Om te zorgen dat je niet voor verrassingen 
komt te staan, ontvang je deze folder. Hierin staat de 
belangrijkste informatie die je nodig hebt voor een goede 
start op je nieuwe school! 

Lees de folder goed door. Als je nog ergens vragen over 
hebt, kun je contact met ons opnemen. De school is tijdens 
de zomervakantie van maandag 18 juli tot donderdag 25 
augustus 2022 gesloten.



Je wordt op maandag 29 augustus om 13.00 uur op school 
verwacht. In de aula staat op een bord in welk lokaal je moet 
zijn. En dan begint gelijk de introductieweek! Je ontvangt die 
dag ook je lesrooster. Op dinsdag 30 augustus beginnen de 
lessen volgens dit rooster. Succes!



Belangrijk om te weten

Tijdens de kennismaking op 15 juli hoor je in welke klas je komt en wie 
je mentor is. De eerste week na de zomervakantie is je introductieweek. 
Dan maak je nog beter kennis met je klasgenoten, mentor, docenten en 
natuurlijk de school. We gaan je helpen zodat je een goede start maakt! 
Heb je nog vragen? Dan kun je vanaf donderdag 25 augustus contact 
opnemen met de school.  

De officiële schoolgids staat vanaf juli op de website 
www.greijdanus.nl

Het leerlingweb (hier vind je alles wat je wilt weten over Greijdanus) 
is beschikbaar vanaf de eerste schoolweek. Je krijgt op school een 
brief met de inloggegevens. Je ouders kunnen informatie vinden over 
de school en over jouw voortgang op het ouderweb. Die is vanaf de 
laatste week van de zomervakantie beschikbaar. Je ouders krijgen de 
inloggegevens via de post. 

Op school werken we met Chromebooks, die ontvang je in de 
eerste week op school. In de laatste vakantieweek krijg je de 
bruikleenovereenkomst voor de Chromebook thuis gestuurd.  
Deze moet je op de eerste schooldag ondertekend meenemen.  

De boeken die je nodig hebt worden door school besteld en bij  
je thuis afgeleverd. De digitale boeken komen op je Chromebook.

Je krijgt een agenda van school, deze hoef je dus niet zelf aan te 
schaffen.
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Benodigde schoolspullen

Pennen

Potloden

Gum

Puntenslijper
Gymkleding en –schoenen

Vmbo: multomap met tabbladen

Liniaal
Geodriehoek

Rekenmachine (via je wiskundedocent)

Schaar

Schriften (lijn en ruit)

Markeerstift

Stiften



Greijdanus Hardenberg
Burg. Schuitestraat 7a
7772 BS Hardenberg
038 – 4 698 500

hardenberg@greijdanus.nl 
www.greijdanus.nl/hardenberg


