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ALGEMENE INFORMATIE
VOORAF
In dit boekje is informatie te vinden over alle zaken die van belang zijn voor de afsluiting van het huidige schooljaar en
het begin van het nieuwe schooljaar. De informatie is bedoeld voor de leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s).
DIRECTIE
De directie van Muurhuizen bestaat uit:

Sylvia Berk

Roel van de Belt

Ewout Wessels

Directeur

Afdelingsleider M1

Afdelingsleider M2/M3

s.berk@mavomuurhuizen.nl

r.van.de.belt@mavomuurhuizen.nl

e.wessels@mavomuurhuizen.nl

Dionne Zeldenrijk

Joyce Dörr

Afdelingsleider M4 en H4/5

Hoofd ondersteunde diensten

d.zeldenrijk@mavomuurhuizen.nl

j.dorr@mavomuurhuizen.nl

LESTIJDEN

UUR

NORMAAL ROOSTER ONDERBOUW

UUR

NORMAAL ROOSTER BOVENBOUW

VERKORT ROOSTER

1e uur

08.15 – 09.15

1e uur

08.15 – 09.15

08.15 – 09.00

2e uur

09.15 – 10.15

2e uur

09.15 – 10.15

09.00 – 09.45

10.15 – 10.30

3e uur

10.15 – 11.15

09.45 – 10.30

11.15 – 11.30

10.30 – 10.45

Pauze
3e uur

10.30 – 11.30

4e uur

11.30 – 12.30

4e uur

11.30 – 12.30

10.45 – 11.30

12.30 – 13.00

5e uur

12.30 – 13.30

11.30 – 12.15

13.30 – 14.00

12.15 – 12.30

Pauze

Pauze

5e uur

13.00 – 14.00

Pauze

6e uur

14.00 – 15.00

6e uur

14.00 – 15.00

12.30 – 13.15

7e uur

15.00 – 16.00

7e uur

15.00 – 16.00

13.15 – 14.00
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VAKANTIEROOSTER
Schoolvakanties 2022-2023
Herfstvakantie

24 oktober – 28 oktober 2022

Kerstvakantie

26 december 2022 – 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie

27 februari – 3 maart 2023

Goede vrijdag

7 april 2023

Tweede Paasdag

10 april 2023

Meivakantie

24 april – 5 mei 2023

Hemelvaartsdag en vrijdag

18 en 19 mei 2023

Tweede Pinksterdag

29 mei 2023

Zomervakantie

10 juli – 18 augustus 2023

Voor actuele informatie verwijzen wij u naar onze website https://mavomuurhuizen.nl/index/schoolvakanties/

MAGISTER
In Magister worden allerlei zaken over onze leerlingen bijgehouden. Ouders en leerlingen krijgen hiervoor hun code. Zo
kunnen ouders de cijfers, absentie en andere zaken van hun kind op de voet volgen. In de elektronische leeromgeving
(ELO) in Magister staat extra digitaal lesmateriaal. De link naar Magister is te vinden op de website bij Mijn Muurhuizen
onder het kopje leerlingen of ouders.
ABSENTIEMELDINGEN
Is uw kind ziek of moet uw kind bijv. naar de ortho of huisarts vul dan het absentieformulier op de website in. Dit formulier
vindt u op de website bij Mijn Muurhuizen onder het kopje ouders.
BETERMELDINGEN
Is uw kind ziek/afwezig geweest vul dan het betermeldingsformulier op de website in. Dit formulier vindt u op de website
bij Mijn Muurhuizen onder het kopje ouders.
VERLOF
Verlof aanvragen kunt u doen met een briefje voorzien van een handtekening van één van u. Het briefje mag afgegeven
worden aan de afdelingsleider. Alleen als de verlofaanvraag aan de wettelijke regels voldoet kunnen we deze toekennen.
Verlof moet uiterlijk twee weken voor het beoogde verlof aangevraagd worden. De afdelingsleider laat weten of het
verlof toegekend kan worden.
JAARPLANNING
Op de website van de school komt de jaarplanning. Hierin vindt u onder andere de vakanties, portfoliodagen en de
verkorte lesdagen.
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SCHOOLBOEKEN BESTELLEN
Iddink verzorgt de levering van je schoolboeken en leermiddelen. Je moet ze wel eerst bij hen bestellen. Je kunt ook bij
Iddink terecht voor aanvullende zaken zoals een atlas of rekenmachine maar dit is niet verplicht. Zij leveren het
allemaal bij jou thuis af.
BESTELLEN
Hoe?
Ga naar www.iddink.nl/bestellen. Je kunt daar een persoonlijk account aanmaken.
Tijdens het bestellen wordt naar je schoolcode : T8T7FZ7D gevraagd.
Wanneer? Vóór maandag 11 juli 2022.
Het is belangrijk dat je voor maandag 11 juli 2022 bestelt. Zorg wel dat je eerst zeker weet naar welke klas je volgend
jaar gaat. Als je later bestelt, kost het extra tijd en geld om je bestelling verzendklaar te maken. Deze extra kosten
brengt Iddink in rekening.
Akkoord?
Tijdens het bestellen zal ook om akkoord van je ouder(s)/verzorger(s) worden gevraagd. Zorg dus dat ze in de buurt zijn
als je bestelt, dan is het zo geregeld.
LEVERING
Wanneer?
Als je vóór maandag 11 juli 2022 bestelt, levert Iddink je bestelling in de periode van maandag 25 juli t/m zaterdag 20
augustus 2022. Zodra je bestelling onderweg is, ontvang je een e-mail over de status van je bestelling.
Niet thuis?
Geen probleem. Je ontvangt een kaartje in de brievenbus met aanwijzingen waar je je pakket kunt ophalen.

CONTACT
Meer weten? Heb je een vraag, kijk dan op www.iddink.nl/contact. Hier hebben ze heel veel
vragen en antwoorden staan en vind je ook de verschillende contactopties mocht je er niet
uitkomen. Je kunt Iddink telefonisch bereiken op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur via
telefoonnummer 0318 - 648 761 of via WhatsApp +316 839 408 22
Iddink Voortgezet Onderwijs bv

INLEVEREN BOEKEN IDDINK
Dit jaar is het inleveren van de boeken weer op 1 dag ingepland.
HOE EN WANNEER LEVER IK MIJN BOEKEN IN
Het inleveren van de boeken is gepland op vrijdag 8 juli in lokaal 0.11, volgens onderstaand schema.
De boeken kunnen NIET afgegeven worden bij de administratie! Kan je niet op deze dag, vraag dan iemand anders om
de boeken op het aangegeven tijdstip in te leveren. Als je te laat bent, moet je voor VOOR EIGEN REKENING de boeken
per post naar Iddink versturen.
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SCHEMA INLEVEREN SCHOOLBOEKEN
Schema inleveren schoolboeken op 8 juli in lokaal 0.11:
Van

Tot

Klas

8.30

8.40

hm5a

8.40

8.50

hm5b

8.50

9.00

hm4a

9.00

9.10

hm4b

9.15

9.30

mm4a en mm4b

9.30

9.45

mm4c en mm4d

9.45

9.55

mm4e

9.55

10.05

mm4f

10.05

10.15

mm4g

10.15

10.25

mm4h

10.25

10.35

mm1a en mm1b

10.35

10.45

mm1c en mm1d

10.45

11.00

mm1e en mm1f

11.00

11.10

mm1g

11.10

11.40

pauze

Van

Tot

Klas

11.40

11.55

mm2a en mm2b

11.55

12.10

mm2c en mm2d

12.10

12.20

mm2e

12.20

12.30

mm2f

12.30

12.40

mm2g

12.40

12.50

mm3a

12.50

13.00

mm3b

13.00

13.10

mm3c

13.10

13.25

mm3d

13.25

13.35

mm3e

13.35

13.45

mm3f

13.45

14.00

mm3g
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LAATSTE 2 WEKEN
PLANNING LAATSTE 2 SCHOOLWEKEN
De laatste anderhalve week van het schooljaar zijn er zijn er geen lessen meer, maar wel een aantal activiteiten voor de
leerlingen. Hierover worden zij per leerjaar of per klas geïnformeerd. Deze activiteiten zijn verplicht. Op de dagen dat er
geen activiteiten staan, hoeven leerlingen niet naar school te komen, behalve als daar aparte afspraken voor zijn
gemaakt. Kijk dus goed in de agenda wanneer je op school wordt verwacht.
Week 26 – 27 juni t/m 1 juli 2022
Maandag 27 juni
Lesdag volgens rooster
Dinsdag 28 juni
Laatste lesdag volgens rooster
Woensdag 29 juni
Kennismakingsochtend nieuwe brugklasleerlingen
M1: vrij
M2: sportdag Bokkeduinen
M3: sportdag
H4: Kamp
Donderdag 30 juni
M1/M2/M3: Portfoliogesprekken
M1/M2/M3: Inhaal en herkansingen
H4: kamp
Vrijdag 1 juli
Mentoruitje
M1: eigen programma per klas
M2: Efteling
M3: lasergamen
H4: kamp
Week 27 – 4 t/m 8 juli 2022
Ma 4, di 5, woe 6 en do 7 juli
M1/M2/M3/H4: vrij
Ma 4 juli: diploma uitreiking Havo
Woe 6 juli: diploma uitreiking Mavo
Vrijdag 8 juli
M1/M2/M3/H4: rapport ophalen
M1/M2/M3/M4/H4/H5: inleveren boeken volgens schema
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LAPTOP
Zoals u weet verwachten wij dat alle leerlingen een laptop mee naar school nemen. Wij gebruiken deze laptops
regelmatig in de lessen.
Om ervoor te zorgen dat de leerlingen optimaal van hun laptop gebruik kunnen maken heeft onze school een aantal
aandachtspunten en eisen opgesteld. Deze vindt u hieronder.
Aandachtspunten :
Als school hebben we de meeste ervaring met Microsoft Windows in de nieuwste versie. Dit besturingssysteem heeft
daarom onze voorkeur.
• Kies voor een laptop waar lekker achter gewerkt kan worden én die ook makkelijk te dragen is. Let hierbij dus ook
op het gewicht.
• De laptop wordt regelmatig van huis naar school vervoerd. Risico's tijdens dit vervoer zijn te ondervangen met een
verzekering.
• Kies voor een accu waarmee de gehele schooldag op de laptop gewerkt kan worden. De laptop staat niet de hele
schooldag aan. Een accuduur van minimaal 4 gebruiksuren moet voldoende zijn.
• Kies een stevige tas, waar meer in kan dan alleen een laptop. Het is verstandig om een tas te kiezen die er niet
direct als een computertas uitziet.
Eisen Hardware
• De draadloze netwerkkaart moet minimaal het netwerktype 802.11n ondersteunen en werken op de 2.4 en 5 GHz
frequentie. Nieuwe computers en computers minder dan twee jaar oud hebben dit over het algemeen.
• Kies bij voorkeur een niet te groot scherm. Bijvoorbeeld 13 inch beeldscherm.
• Kies voor een harde schijf met een minimale omvang van 128 GB, zo kunnen updates van het besturingssysteem
ook de komende jaren geïnstalleerd kunnen worden.
Eisen besturingssysteem/software (al dan niet gratis)
• Actueel besturingssysteem (zie aandachtspunten). Voor leerlingen met dyslexie is de laatste versie van Windows te
adviseren, zodat zij later eventueel gebruik kunnen maken van de dyslexie ondersteunende software Kurzweil.
• Twee actuele browsers (bijvoorbeeld: Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari).
• Actuele virusscanner. (Bijvoorbeeld: AVG in de gratis versie.)
• Het Microsoft Officepakket, deze is via school te installeren en 'in the cloud' te gebruiken. Dit zullen leerlingen aan
het begin van het schooljaar kunnen doen.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u die via mail aan mij stellen.
Gerrit van de Bovekamp: g.van.de.bovekamp@mavomuurhuizen.nl
Yvon Liefting: y.liefting@mavomuurhuizen.nl

7

BENODIGDHEDENLIJSTEN
BENODIGDHEDEN

1 MAVO

BASISPAKKET
Boekentas (groot en waterdicht)
Potlood, gum, schaartje, plakstift, puntenslijper
Passer, geodriehoek (van hard plastic), liniaal
30-40 cm
Snelhechters (minimaal 10 stuks)
Blauw- en roodschrijvende pennen
Rekenmachine met wiskundige functies
(bijv. Casio fx-82MS)
USB-stick, minimaal 2 GB (voorzien van naam en klas)
Oordopjes voor computergebruik
Laptop (zie nadere informatie)
VAKSPECIFIEK (alle schriften met kantlijn)

NE

EN

Gelinieerd schrift A4 formaat
Gelinieerd schrift A5 formaat

x

Roosterschrift (hokjes van 1 cm) A4 formaat

x

FA

AK

BIO

x

x

x

GS

LBS

x

x

WI

LO

VZ

x

Zaalschoenen (die niet afgeven), t-shirt, en gymbroek

x

Snelhechter met insteekhoesjes en lijntjespapier

x

Tip! Let met het kaften van de boeken op dat boeken met hetzelfde formaat
verschillend kaftpapier krijgen.
Let bij het uitpakken van de lesboeken op de codes die op de verpakking staan.
Zijn dit inlogcodes, bewaar deze dan goed!
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BENODIGDHEDEN

2 MAVO

BASISPAKKET
Boekentas (groot en waterdicht)
Agenda (met veel schrijfruimte)
Potlood, gum, schaartje, plakstift, puntenslijper
Passer, geodriehoek (van hard plastic), liniaal
30-40 cm
Snelhechters (minimaal 10 stuks)
Kleurpotloden van Bruynzeel of Caran d’Ache
(min. 12 stuks)
Blauw- en roodschrijvende pennen
Rekenmachine met wiskundige functies
(bijv. Casio fx-82MS)
Oordopjes voor computergebruik
VAKSPECIFIEK (alle schriften met kantlijn)

NE

EN

Gelinieerd schrift A4 formaat
Gelinieerd schrift A5 formaat

FA

DU

x
x

x

GS

x
x

Woordenboek

AK

EC

WI

x

BIO

NASK

REK

LO

BV

x
x

x

xx

Roosterschrift (hokjes van 1 cm) A4 formaat

x

Roosterschrift (hokjes van 1 cm) A5 formaat

xx

Dummy of tekenschrift met blanco vellen A4
formaat

x

HB/2B- potlood

x

Zaalschoenen (die niet afgeven), t-shirt, en
gymbroek

x

Let bij het uitpakken van de lesboeken op de codes die op de verpakking staan.
Zijn dit inlogcodes, bewaar deze dan goed!
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BENODIGDHEDEN

3 MAVO

BASISPAKKET
Boekentas (groot en waterdicht)
Agenda (met veel schrijfruimte)
Potlood, gum, schaartje, plakstift,
puntenslijper
Passer, geodriehoek (van hard plastic),
liniaal 30-40 cm
Snelhechters (minimaal 10 stuks)
Kleurpotloden van Bruynzeel of Caran
d’Ache (min. 12 stuks)
Blauw- en roodschrijvende pennen
Rekenmachine met wiskundige functies
(bijv. Casio fx-82MS)
USB-stick, minimaal 2 GB (voorzien van
naam en klas)
VAKSPECIFIEK (alle schriften met kantlijn)

NE

EN

FA

Gelinieerd schrift A4 formaat
Gelinieerd schrift A5 formaat

x

AK

x

x

x

1 dik schrift met zachte kaft en 1 dun schrift
Woordenboek voor thuis

DU

GS

EC

WI

x

BIO

NA

x

x

x

SK

Z&W

MU

REK

LO

BV

x
x

x
xx

xx

Roosterschrift (hokjes van 1 cm) A4 formaat

xx

x
x

Roosterschrift (hokjes van 1 cm) A5 formaat

x

Dummy of tekenschrift met blanco vellen
A4 formaat

x

HB/2B- potlood

x

Ringbandmap (harde kaft), A4 formaat met
insteekhoesjes

x

x

Zaalschoenen (die niet afgeven), t-shirt, en
gymbroek

x

Let bij het uitpakken van de lesboeken op de codes die op de verpakking staan.
Zijn dit inlogcodes, bewaar deze dan goed!
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BENODIGDHEDEN

4 MAVO

BASISPAKKET
Boekentas (groot en waterdicht)
Agenda (met weekoverzicht)
HB-potlood, gum, schaar, correctiestift,
plakstift, markeerstift
Passer, geodriehoek (van hard plastic)
Snelhechters
Kleurpotloden van Bruynzeel of Caran
d’Ache (min. 12 stuks)
Blauw- en roodschrijvende pennen
Rekenmachine (bijv. Casio fx-82MS)
USB-stick, minimaal 2 GB (voorzien van
naam en klas)
Portfoliomap van klas 3 (LOB)
VAKSPECIFIEK (alle schriften met kantlijn) NE

EN

Gelinieerd schrift A4 formaat

FA

DU

x

Gelinieerd schrift A5 formaat

x

x

Woordenboek voor thuis en examens

x

xx

xx

AK

GS

x

WI

x

x

x

xx

x

Roosterschrift (hokjes van 1 cm) A4
formaat

EC

BIO

SK

NA

Z&W

x

x

x

x

MU

REK

LO

BV

x

Roosterschrift (hokjes van 1 cm) A5
formaat

x

Tekenboek met stevige kaft

x

HB/2B- potlood, fineliner

x

Ringbandmap (harde kaft), A4 formaat
met insteekhoesjes

x

x

Zaalschoenen (die niet afgeven), t-shirt,
en gymbroek

x

Let bij het uitpakken van de lesboeken op de codes die op de verpakking staan.
Zijn dit inlogcodes, bewaar deze dan goed!
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BENODIGDHEDEN

4 HAVO

BASISPAKKET
Boekentas (groot en waterdicht)
Agenda met weekoverzicht
Etui met pen, HB potlood, gum, schaartje, plakstift,
correctiestift
Passer, geodriehoek (van hard plastic)
Kleurpotloden
“Gewone” rekenmachine
VAKSPECIFIEK (alle schriften met kantlijn)

NE

EN

FA

DU

GS

Gelinieerd schrift A4 formaat

x

x

x

x

x

Snelhechter met 10 tabbladen

x

Woordenboeken voor thuis en examens

x

xx

xx

xx

WI

Roosterschrift (hokjes van 1 cm) A4 formaat

x

Grafische rekenmachine (zie extra informatie onder
deze lijst)

x

EC

MA

BEC

BIO

CKV

x

x

x

x

x

LO

Zaalschoenen (die niet afgeven), t-shirt, en gymbroek

x

Let bij het uitpakken van de lesboeken op de codes die op de verpakking staan.
Zijn dit inlogcodes, bewaar deze dan goed!
EXTRA INFORMATIE -GRAFISCHE REKENMACHINE
In de vierde klas van havo volgen alle leerlingen het vak wiskunde. Voor dit vak is vanuit de eindexameneisen het
werken met een grafische rekenmachine verplicht.
Voor het nieuwe schooljaar moeten de leerlingen in klas 4 in het bezit zijn van een:

Texas Instruments TI 84 PLUS CE-T
De Texas instruments TI 84 plus (dus zonder CE-T) is NIET toegestaan. Let u dus op de aanduiding CE-T. De prijs van
deze machine is ongeveer 110 euro.
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BENODIGDHEDEN

5 HAVO

BASISPAKKET
Boekentas (groot en waterdicht)
Agenda met weekoverzicht
Etui met pen, HB potlood, gum, schaartje, plakstift,
correctiestift
Passer, geodriehoek (van hard plastic)
Kleurpotloden
“Gewone” rekenmachine
VAKSPECIFIEK (alle schriften met kantlijn)

NE

EN

FA

DU

GS

Gelinieerd schrift A4 formaat

x

x

x

x

x

Woordenboeken voor thuis en examens

x

xx

xx

xx

WI

MAW

x

Roosterschrift (hokjes van 1 cm) A4 formaat

x

Grafische rekenmachine (zie extra informatie onder
deze lijst)

x

23 rings multomap + gelinieerd papier

EC

BEC

BIO

x

x

LO

x

Zaalschoenen (die niet afgeven), t-shirt, en gymbroek

x

Let bij het uitpakken van de lesboeken op de codes die op de verpakking staan.
Zijn dit inlogcodes, bewaar deze dan goed!
EXTRA INFORMATIE -GRAFISCHE REKENMACHINE
Vanaf vier havo volgen alle leerlingen het vak wiskunde. Voor dit vak is vanuit de eindexameneisen het werken met een
grafische rekenmachine verplicht.
Voor het nieuwe schooljaar moeten de leerlingen in het bezit zijn van een:

Texas Instruments TI 84 PLUS CE-T
De Texas instruments TI 84 plus (dus zonder CE-T) is NIET toegestaan. Let u dus op de aanduiding CE-T. De prijs van
deze machine is ongeveer 110 euro.
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NÁ DE VAKANTIE

NIEUWE SCHOOLJAAR

EERSTE WEEK SCHOOLJAAR 2021/2022

Datum

Activiteit

Maandag 22 augustus 2022

vrij

Dinsdag 23 augustus 2022

09.00-12.00 uur Kennismaking met klassen/mentor

Woensdag 24 augustus 2022

M1: kennismakingsspellen
M2/M3/M4/H4/H5: Introductieactiviteiten

Donderdag 25 augustus 2022

M1/M2/M3/M4/H4/H5: Start lessen

Vrijdag 26 augustus 2022

M1: De stad - geen lessen
M2/M3/M4/H4/H5: lessen volgens rooster

DINSDAG WERKMIDDAG
Er zijn geen lessen vanaf 15.00 uur. Dat wil niet zeggen dat de leerlingen altijd vrij zijn: veel activiteiten zullen
plaatsvinden op deze middag (bijv. herkansingen, de huiswerkklas etc.).
KENNISMAKINGSAVOND
Wij vinden het erg belangrijk om met de ouder(s)/verzorger(s) kennis te maken en u te informeren over het schooljaar.
Dit doen we op een kennismakingsavond aan het begin van het schooljaar. Dinsdag 30 augustus zal de
kennismakingsavond voor mavo 1, mavo 4 en havo 4/5 zijn en donderdag 1 september voor mavo 2 en mavo 3. U krijgt
nog een uitnodiging per mail aan het begin van het schooljaar.
THEMA-AVOND OUDERRAAD
In november zal de ouderraad een thema-avond organiseren voor de ouders van de leerlingen. De uitnodiging voor deze
avond zal van tevoren via mail verstuurd worden.
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BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN EN SCHOOLKOSTEN
Kinderen leren niet alleen in het klaslokaal en niet alleen binnen school. Door bepaalde activiteiten leren leerlingen
hoe wat ze op school leren in de praktijk zichtbaar is. Daarom organiseren we bepaalde activiteiten en excursies. Zo
maken leerlingen kennis met de wereld om hen heen. Naast de verbinding tussen ons onderwijs op school en de
werled vinden we het belangrijk dat leerlingen breed kennis maken met kunst, cultuur en verschillende sporten. Aan
die activiteiten zijn vaak kosten verbonden, bijvoorbeeld voor de toegang van een museum of de dierentuin. Om deze
activiteiten uit te kunnen voeren vragen we een vrijwillige ouderbijdrage. We houden deze bijdrage voor u zo laag
mogelijk. U kunt bepalen of u deze bijdrage kunt en wilt betalen. Daar is geen consequentie aan verbonden.
Het kan bij bepaalde activiteiten wel zijn dat als te weinig ouders een bijdrage betalen, we helaas de activiteit niet
plaats kunnen laten vinden. We begrijpen het uiteraard ook als u niet het hele bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage
kunt betalen. U kunt dan ook aangeven welk bedrag u wel kunt of wilt betalen. Er is uiteraard ook een betaling in
termijnen mogelijk.
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een factuur voor de schoolkosten en de vrijwillige ouderbijdrage. U kunt
hierop aangeven voor welke activiteiten u een vrijwillige bijdrage wilt betalen en of u wilt betalen in termijnen.
Mocht u graag in vertrouwen willen spreken met iemand van de financiële administratie dan is dat uiteraard mogelijk.
De contactgegevens staan in de factuur vermeld. U kunt ook contact opnemen met Stichting Leergeld in uw
gemeente. Stichting Leergeld biedt ondersteuning aan huishoudens met gebrek aan financiële middelen bij het
betalen van onder andere schoolkosten.
Voor een overzicht van alle kosten verwijzen wij naar de website. Op dit overzicht is aangegeven welke kosten onder de
vrijwillige bijdrage vallen en welke kosten niet.

EN DAN NU: VAKANTIE!
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