Welkom op
onze school!
2022/2023

Hoi!
Welkom bij Greijdanus Zwolle! 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 vrijdag 26 augustus 2022
gesloten.

Wanneer word je op school verwacht?
Maandag 29 augustus 2022 van 10.30 tot 12.30 uur
Havo/vwo 1: 		
verzamelen op het D-plein
Havo/vwo 2: 		
verzamelen op het D-plein
Vwo Delta 1: 		
verzamelen op het D-plein
Vwo Delta 2: 		
verzamelen op het D-plein
Praktijkroute: 		
verzamelen op het FH-plein
BB/KT 1: 		
verzamelen op het FH-plein
BB/KT 2: 		
verzamelen op het FH-plein
SBK/STH 1:		
verzamelen op het FH-plein
SBK/STH 2:		
verzamelen op het FH-plein
TL/TH 1: 		
verzamelen op het FH-plein
TL/TH 2: 		
verzamelen op het FH-plein
BB/KT 3: 		
verzamelen in lokaal met de mentor
TL/TH 3: 		
verzamelen in lokaal met de mentor
Havo 4: 		
verzamelen in lokaal met de mentor
Vwo 4: 			
verzamelen in lokaal met de mentor
Dinsdag 30 augustus
Havo 3: 		
Vwo Delta 3: 		
BB/KB 4: 		
TL/TH 4: 		
Havo 5: 		
Vwo 5/6: 		

2022 9.00 uur
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De lestijden vind je op het ouder- en leerlingweb onder het kopje Praktisch.

Belangrijk om te weten
1

Voor de zomervakantie krijgen je ouders/verzorgers thuis een brief
over de regelingen voor vervoer en tegemoetkoming in de reiskosten.

2

De officiële schoolgids staat vanaf 5 juli op de website
www.greijdanus.nl. Hierin vind je allemaal praktische informatie.

3

Het ouderweb is vanaf de laatste week van de zomervakantie
beschikbaar. Je ouders krijgen de inloggegevens via de post. Het
leerlingenweb (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.

4

Op school werken we met Chromebooks/Winbooks, en 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 de eerste schooldag ondertekend meenemen.

5

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

6

De introductieweek voor de brugklassen start direct na de
zomervakantie. We beginnen op maandag 29 augustus.

Benodigde schoolspullen
	
Schoolagenda: de leerlingen van de brugklas en 2e klas krijgen in
de eerste week een agenda van school.
Pennen
Potloden
Gum
Plakstift
Schaar
Kleurpotloden
Markeerstift
Schriften - lijn en ruit (1x1 cm)
Multomap
Geodriehoek
Passer
	Rekenmachine (Casio fx-82EX Classwiz of Texas Instruments
TI-30XB Multiview)
Oordopjes voor bij je Chromebook/Winbook
	Gymspullen (shirt, broek en sportschoenen
zonder zwarte zool)
Kaftpapier
Fietsenstallingen
D-plein:
havo 1, 2, 3 & vwo 1, 2
FH-plein:
vmbo 1-4
A-plein:		
havo 4,5 & vwo 3-6

Contactgegevens
Caroline Lipke - adjunct-directeur praktijkroute/MBO Entree:
c.m.lipke@greijdanus.nl, tel. 038 4698 706
Johan Schaak – adjunct-directeur Praktijkroute, BB/KB 1-2:
k.j.schaak@greijdanus.nl, tel. 038 4698 689
Matthijs Scheer – adjunct-directeur BB/KB 3-4:
m.scheer@greijdanus.nl, tel. 038 4698 680
Geke Bosma – adjunct-directeur TL/TH 1-2:
s.g.bosma@greijdanu.nl, tel. 038 4698 691
Sander v.d. Vegt – adjunct-directeur TL/TH 3-4:
s.vandervegt@greijdanus.nl tel. 038 4698 668
Henk van Eijsden – coördinator HV 1:
h.vaneijsden@greijdanus.nl, tel. 038 4698 581
Karlo Veerman – adjunct-directeur HV 1-3:
k.veerman@greijdanus.nl, tel. 038 4698 682
Klaas Arkema – adjunct-directeur HAVO 4-5:
k.arkema@greijdanus.nl, tel. 038 4698 665
Reinier Meijering – adjunct-directeur VWO 4,5,6:
r.meijering@greijdanus.nl, tel. 038 4698 638
Henriëtte Boersma – adjunct-directeur VWO Delta 1-3:
h.j.boersma@greijdanus.nl, tel. 038 4698 692
De adjunct-directeuren zijn telefonisch bereikbaar tot en
met 15 juli en vanaf 24 augustus.
Onderwijsadministratie:
onderwijsadministratie@greijdanus.nl / 038 4698 619
Algemeen telefoonnummer: 038 4698 698

