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Aan: de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van de   
toekomstige klassen 2-3-4-5 havo/2-3-4-5-6 vwo  
 
 
Bladel, vrijdag 10 juli 2020  
 
Onderwerp: mededelingen start schooljaar 2020-2021  
   
  
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s),  
  
Heel graag informeren wij u met deze brief over enkele praktische zaken die van belang zijn 
voor een soepele start in augustus.  
 
Start schooljaar 
Alle leerlingen ontvangen wij op maandag 24 augustus op school. De (nieuwe) mentor 
bespreekt de roosters en eventuele vakkenpakketten met de leerlingen, de fietsenvakken 
worden toebedeeld en de leerlingen ontvangen hun boekenpakketten. Het is raadzaam om 
een stevige grote tas mee te nemen naar school. In bijlage 1 kunt u zien wanneer en waar 
uw zoon of dochter wordt verwacht. 
 
Op dinsdag 25 augustus starten we onze eerste lesdag. Voor jaarlaag 2 tot en met 4 
reserveren we het eerste uur (van 08.20 uur tot 09.10 uur) voor een korte 
introductieactiviteit (zie bijlage 2 voor het lokalenrooster). Om 09.10 starten de lessen 
volgens rooster.   
 
Ouderavonden 
Al heel snel in het nieuwe schooljaar organiseren we voor de ouders op verschillende 
momenten de eerste ouderavonden. Een uitnodiging ontvangt u zo spoedig mogelijk in het 
nieuwe schooljaar.  
 
(Vrijwillige) ouderbijdrage 
Scholen mogen ouders een vrijwillige financiële bijdrage vragen voor extra voorzieningen en 
activiteiten, die niet tot het gewone lesprogramma behoren en die daarom niet door de 
overheid worden bekostigd. Deze bijdrage is niet verplicht, maar het functioneren van de 
school wordt bemoeilijkt als ouders niet betalen. De oudergeleding van de 
medezeggenschapsraad stemt jaarlijks vooraf in met de vaststelling of een wijziging van de 
hoogte of van de bestemming van de vrijwillige ouderbijdrage. Op de website van de school 
www.piusx-college.nl vindt u een overzicht van alle algemene en leerjaargebonden 
schoolkosten met een toelichting bij de diverse onderdelen. 
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De facturatie van deze ouderbijdrage vindt plaats in week 37. Dit gebeurt via WIS-Collect. 
Alle ouders ontvangen hierover een e-mail met daarin een link naar de factuuromgeving van 
het Pius X-College. Het totaalbedrag van de factuur wordt door de ouders voldaan door 
middel van IDEAL of eigen overschrijving. 
 
Havo schakelklas: agenda 
In de havo-schakelklas verplichten wij de leerlingen om te werken met de Purple Monkey-
agenda die de school voor de leerlingen aanschaft. Maandag 13 juli ontvangen ouders van de 
leerlingen van de schakelklas een separate mail via WIS-Collect. 
 
Grafische rekenmachine 
Voor de leerlingen van 4 havo en 4 vwo is er de mogelijkheid om via de school een grafische 
rekenmachine aan te schaffen. Maandag 17 augustus ontvangen ouders van de leerlingen van 
4 havo en 4 vwo een separate mail via WIS-Collect om aan te geven of u van het aanbod 
gebruik wilt maken. 
 
Tot slot 
Schooljaar 2019-2020 loopt ten einde. Het is een bijzonder jaar geweest voor ons allen, maar 
voor onze leerlingen in het bijzonder. Wij willen u, ouder(s)/verzorger(s), bedanken voor 
het begrip dat u heeft getoond voor alle keuzes die we hebben moeten maken in de 
afgelopen maanden. We realiseren ons dat die keuzes niet voor iedereen altijd de beste 
waren.  
 
Na enkele bewogen maanden sluit de school de deuren tot maandag 17 augustus. Wij wensen 
iedereen een heel fijne en ontspannen zomervakantie toe en zien ernaar uit om onze 
leerlingen op 24 augustus te mogen ontvangen op het Pius X-College! 
             
Met vriendelijke groet,  
 
namens directie, teamleiders en mentoren,  

 
 
Marjolijn Cuppers, 
Directeur havo-vwo  
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage: 1 – 2 roosters start schooljaar 2020-2021  
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Bijlage 1 

ROOSTER: start schooljaar 2020-2021 
Maandag 24 augustus 2020 

HAVO – VWO 
 

 
Klas Mentor Start om …. in lok. Boeken ophalen 

gymzaal sz 8-9 
 

2HA Key 12.20 in lokaal 47 12.30 
2HB Zew 12.20 in lokaal 44 12.30 
2HC Mnd 12.20 in lokaal 37 12.30 
2VA Rwe 12.20 in lokaal 53 12.30 
2H-SKA Kps/Swr 11.30 in lokaal 54 11.40 
2TTA Hez 12.40 in lokaal 61 12.50 
2TTB Waa 12.40 in lokaal 62 12.50 
3HA Fra 14.10 in lokaal 58 14.20 
3HB Sav 14.10 in lokaal 59 14.20 
3HC Bme 14.10 in lokaal 08 14.20 
3HD Vri 14.10 in lokaal 09 14.20 
3VA Gnj 14.20 in lokaal 10 14.30 
3TTA Kkt 14.20 in lokaal 15 14.30 
3TTB Aal 14.20 in lokaal 13 14.30 
4H1 Bln 14.20 in lokaal 02 14.30 
4H2 Fin 14.30 in lokaal 03 14.40 
4H3 Hrl 14.30 in lokaal 05 14.40 
4H4 Smn 14.30 in lokaal 06 14.40 
4H5 Wdv 14.30 in lokaal 47 14.40 
4H6 Wes 14.40 in lokaal 95 14.50 
4V1 Doo 14.40 in lokaal 53 14.50 
4V2 Guc 14.40 in lokaal 54 14.50 
4V3 Jsa 14.40 in lokaal 44 14.50 
4V4 Tws 14.50 in lokaal 66 15.00 
5H1 Bsm 14.50 in lokaal 60 15.00 
5H2 Lie 14.50 in lokaal 61 15.00 
5H3 Ltl 14.50 in lokaal 62 15.00 
5H4 Sml 15.00 in lokaal 64 15.10 
5H5 Swm 15.00 in lokaal 65 15.10 
5H6 Vrm 15.00 in lokaal 66 15.10 
5V1 Cle 15.00 in lokaal 56 15.10 
5V2 Gom 15.00 in lokaal 57 15.10 
5V3 Jns 15.10 in lokaal 58 15.20 
5V4 Pao 15.10 in lokaal 10 15.20 
6V1 Srs 15.10 in lokaal 13 15.20 
6V2 Lim 15.20 in lokaal 15 15.30 
6V3 Dmn 15.20 in lokaal   9 15.30 
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Bijlage 2 
Lokalenrooster 

Dinsdag 25 augustus 2020 
HAVO-VWO 

 
Lokaalindeling dinsdag 25 augustus 2020, 1e uur van 08.20 uur tot 09.10 uur. 
Vanaf 09.10 uur lessen volgens rooster. 
 
Je wordt vriendelijk verzocht om onderstaand rooster aan te houden. 
 
 

Klas Mentor Lokaal 
   

2H-SKA Kps/Swr 86 
   

2HA Key 88 
2HB Zew 37 
2HC Mnd 44 

   
2VA Rwe 47 

   
2TTA Hez 53 
2TTB Waa 81 

   
3HA Fra 054 
3HB Sav 095 
3HC Bme 097 
3HD Vri 084 
3VA Gnj 001 

   
3TTA Kkt 001 
3TTB Aal 001 

   
4H1 Bln 060 
4H2 Fin 061 
4H3 Hrl 062 
4H4 Smn 064 
4H5 Wdv 065 
4H6 Wes 066 

   
4V1 Doo 56 
4V2 Guc 57 
4V3 Jsa 58 
4V4 Tws 59 

 
 


