
 

 

Steenwijk, juli 2022 

 

Betreft: start van het schooljaar 2022-2023 

 

 

Beste toekomstige klas 2 leerlingen en ouders/verzorgers, 

 

Het nieuwe schooljaar begint voor jullie op dinsdag 30 augustus 2022. De eerste dagen staan in het teken van 

kennismaken met elkaar en de school. Het introductieprogramma ziet er voor de tweede klas als volgt uit: 

 

Dinsdag 30 augustus 2022 van 09.00 – 11.30 uur 

• 09.00 uur aanwezig in de aula: welkomstwoord door de afdelingsleider en afdelingscoördinatoren 

• 09.15 tot ongeveer 11.30 uur: introductie met je coach 

o uitleg rooster en overige zaken 

• Benodigdheden: wat moet je meenemen deze dag 

o neem een grote stevige rugzak mee (voor je boeken en laptop)! 

o voldoende eten & drinken 

o etui (met pen / potlood etc.) & schrift of notitieblok 

 

Woensdag 31 augustus t/m vrijdag 2 september 2022 van 09.00 – 12.30 uur 

• Kennismakingsspelen 

• Klimbos 

• Samenwerkingsspelen 

• Sport- en spelactiviteiten buiten op ons veld rondom school 

• ICT-vaardigheden 

• Studievaardigheden 

• Benodigdheden: wat moet je meenemen deze dagen 

o opgeladen laptop 

o voldoende eten & drinken 

o etui (met pen / potlood etc.) & schrift of notitieblok 

o makkelijk zittende kleding en schoenen waarop je buiten kan wandelen 

o Sportieve kleding wat vies mag worden (geen rokjes en hakken), zwemkleding en handdoek 

op donderdag 1 september (voor het klimbos). 

 

Maandag 5 september 2022 

Deze week start je met je lessen volgens het rooster. Je boeken moeten vóór de eerste les gekaft zijn. Het is 

niet toegestaan om stoffen kaften te gebruiken, deze hebben helaas in de afgelopen jaren de boeken niet goed 

beschermd. Op de achterkant kun je zien welke schoolbenodigdheden je voor klas 2 nodig hebt. 

 

 

We wensen jullie allemaal eerst een fijne zomervakantie en tot ziens op dinsdag 30 augustus 2022! 

Met vriendelijke groet, 

 

Mirjam de Kleijn  afdelingsleider Junior College 

m.de.kleijn@rsgtrompmeesters.nl  

Robin van Zanten afdelingscoördinator klas 2 

r.van.zanten@rsgtrompmeesters.nl  
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Klas 2 schoolbenodigdheden schooljaar 2022-2023 

  Klas 2 

Algemeen Agenda 

Stevige schooltas / laptop met beschermhoes / kaftpapier (geen stoffen kaften) 

Laptop (geen chromebook) 

Etui / puntenslijper / gum / geodriehoek / passer 

Potloden-HB / pennen (minimaal 2 blauwe, een rode en een zwarte) 

Markeerstiften (minimaal 2 verschillende kleuren) 

Rekenmachine: Casio FX82-MS  of Casio FX82-MS 2nd edition 

  

Nederlands Schrift met lijntjespapier. Het liefst groot formaat 

Engels Schrift met lijntjespapier & Woordenboek EN-NE (wordt elk schooljaar gebruikt) 

wiskunde A4 schriften met ruitjes van 1cmx1cm   

Frans Schrift met lijntjespapier 

Duits Schrift met lijntjespapier & Woordenboek DN-ND (1x aanschaf, wordt elk 

schooljaar gebruikt) 

Latijn 
(alleen gymnasium) 

Schrift met lijntjespapier 

  

Grieks  
(alleen gymnasium) 

Schrift met lijntjespapier 

Geschiedenis  Groot schrift met lijntjes 

Aardrijkskund

e 

X 

Natuurkunde A4 ruitjesschrift met ruitjes van 1 cm  

Sense&Discov

er 

A4 ruitjesschrift met ruitjes van 1 cm 

Economie 
(alleen 2 mavo) 

  

Biologie  Schrift met lijntjes 

Beeldende 

vorming 

X 

Muziek Koptelefoon/oortjes met draad en mini-jack aansluiting (3,5mm)  

A4 snelhechter 

LO Eigen sportkleding en sportschoenen (buiten en binnen) 

  

 

 

 

 


