
Aan de ouders van de (toekomstige) wereldklasleerlingen 

Bladel, 15-07-2022  

Betreft: aanvang schooljaar 2022-2023 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers/begeleiders,  

 

 

Uw zoon/dochter/pupil gaat in het schooljaar 2022-2023 deelnemen aan de lessen van de 
internationale schakelklassen (ISK) op het Pius X-College. Voor een aantal leerlingen is het al 
bekend terrein en voor anderen is het een eerste kennismaking. De ISK is ondergebracht in 
een scholengemeenschap waar alle vormen van onderwijs geboden worden binnen het 
voortgezet onderwijs. De ISK is daar een onderdeel van. We noemen de ISK groepen ‘de 
wereldklassen’. Er komen leerlingen uit alle delen van de wereld om de Nederlandse taal te 
leren. We heten iedereen welkom!  

We starten met de leerlingen van de wereldklassen op maandag 12 september. Dat is een 
week later dan de reguliere groepen. De oorzaak hiervan is dat we het volgende schooljaar 
op twee locaties gaan lesgeven. Alle voorbereidingen rondom het inrichten van de twee 
locaties moeten zorgvuldig uitgevoerd worden om daarna kwalitatief goed onderwijs neer te 
kunnen zetten. We hopen op uw begrip daarvoor.  

De eerste schooldag staat in het teken van een kennismaking en het verkennen van de 
school. De introductiedagen volgen later. Tijdens deze dagen organiseren we allerlei 
activiteiten rondom dynamiek en taal met alle leerlingen van de ISK.  

Om alles goed te laten verlopen, bij aanvang van het schooljaar, zetten we even alle 
informatie op een rijtje.  

Maandag  12 september 
We willen uw kind graag verwelkomen van 8.20 uur tot 14.10 uur op het Pius X-College te 
Bladel. Uw kind maakt dan kennis met de mentor en de klasgenoten. Voor de nieuwe 
leerlingen die de school niet kennen is er de mogelijkheid om bij de receptie te verzamelen. 
Zij worden dan naar de juiste groep begeleid. We verkennen de school en kijken alvast 
vooruit op de lessen van het nieuwe schooljaar en ontvangen de nieuwe informatiegids.  
 
Dinsdag 13 september tot en met vrijdag 23 september 
Start van het reguliere lesprogramma op school van 8.20 uur tot 14.10 uur.  



 
Maandag 26 september 
We verwachten iedereen om 8.20 uur bij de buslocatie van school, aan de kant van de 
sportzalen, om daarna met een andere bus naar kampeerboerderij ‘de Roerdomp’  in 
Westelbeers te rijden. Daar zullen we allerlei activiteiten doen. Het programma duurt die 
dag tot 14.10 uur. Voor een lunch wordt gezorgd.  
 
Dinsdag 27 september 
Wederom zullen we op de bus stappen richting ‘de Roerdomp’ om een vervolg te geven aan 
de activiteiten. We verwachten iedereen om 8.20 uur op school en sluiten de 
introductiedagen om 14.10 uur af. Voor een lunch wordt gezorgd.  
  
Mocht uw kind op maandag 26 september en dinsdag 27 september op eigen gelegenheid 
naar de locatie van ‘de Roerdomp’ gaan, dan vernemen we dit graag voor 20 september.  
 
Tijdens de zomervakantie is de school gesloten. De school is in deze periode uitsluitend in 
zeer dringende gevallen telefonisch bereikbaar. In dat geval kunt u contact opnemen met de 
domeinleider van de wereldklassen, Janneke Smulders 06 12565342.  
 
 
We gaan er een fijn en leerzaam jaar van maken. Voor nu een fijne vakantie toegewenst en 
tot 12 september!  

 

Met vriendelijk groet,  

 
Namens directie, teamleiders en mentoren, 
 
 
 
 
 
 
 
Ronald de Greef       
Directeur VMBO-PRO       
 
 
 
 
 
 
 


