
 
 
 
 
Delft, 28 augustus 2020 
 
Betreft: Aanvullende informatie ivm ontbreken Magister inloggegevens 
 
Beste leerling , geachte ouders/verzorgers uit klas 1, 
 
U heeft al een mail gekregen over de opstart van het schooljaar 
Voor uw zoon/dochter wil ik u de volgende aanvullende informatie geven omdat de leerlingen nog niet 
de beschikking hebben over een Magister inlogcode. Deze code zal aanstaande dinsdag 1 september 
worden uitgedeeld net als de boekenpakketten. 
 
Veder verloopt de week als volgt: 
Maandag 1 september zijn alle leerlingen van klas 1 nog vrij. Er zijn geen lessen. 
 
Dinsdag 2 september beginnen alle leerlingen om 09:00 uur met een opening in de aula waarna er 
een eerste kennismaking met de mentor volgt. 
Op deze dag krijgen de leerlingen ook allemaal hun boekenpakket mee. Het is misschien handig een 
extra tas mee te nemen deze dag. De kluisjes worden ook toegewezen en de codes om in Magister te 
komen worden uitgedeeld. 
 
In de eerste lesweek zal er een iets aangepast rooster zijn vanwege een introductieprogramma. De 
overstap van de basisschool naar het Voorgezet Onderwijs betekent toch een hoop nieuwe gezichten, 
gebruiken en afspraken. In deze week zal de mentor een grote rol hebben om alles uit te leggen en op 
een goede manier iedereen zo snel mogelijk laten wennen op het Christelijk Lyceum Delft. 
 
Ik zal u een globale planning meesturen en u zult deze straks ook in Magister kunnen terugvinden.  
 
Ik hoop u door middel van deze brief van de nodige extra informatie te hebben voorzien. Voor vragen 
kunt u natuurlijk contact met mij opnemen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 

Tim van Haeften 

Teamleider onderbouw Mavo/Havo 
Christelijk Lyceum Delft locatie Hof van Delft 
015-2684370 
t.vanhaeften@chrlyceumdelft.nl 
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Programma Introductieweek klas 1 
 
Maandag 2 september 
Geen lessen 
 
Dinsdag 3 september      
9.00 uur – ontvangst leerlingen in de aula.  
9.20 - 11.20 uur mentorles kennismakingsactiviteiten + hulpmentoren 
11.20 – 12.10 uur vakles (zonder boeken / zie Magister)  
12.10 - 13.30 uur afsluiting dag 1 bij de mentor (uitdelen boekenpakket + PLENDA) 
 
Woensdag 4 september      
1e + 2e uur: Kennismaking gebouw a.d.h.v. Speurtocht (1 uur) + Mentorles (1 uur) 
3e uur: les volgens rooster  
4e uur: mentorles 
5e uur: mentorles 
 
Donderdag 5 september     
1e + 2e uur: les volgens rooster OF (Teamalert: Veilig op de fiets naar school) 1MHa + 1MHb  
3e + 4e uur: les volgens rooster OF (Teamalert: Veilig op de fiets naar school) 1MHc + 1MHd 
5e uur: mentorles  
6e uur: mentorles  
 
Vrijdag 6 september       
1e uur + 2e uur: mentorles  
3e uur: les volgens rooster 
4e uur: Verzamelen bij mentor / 12:00 uur afsluiting op Full Speed met hapje, drankje en 
survivalbaan. Neem sportspullen mee! 
+/- 13:30 uur vrij 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


