
 
   

  
 
 
 
 
 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van  
alle leerlingen Praktijkschool 
 
 
 

 
 
 
Bladel, vrijdag 22 juli 2022 

 
 
 
Betreft: mededelingen start schooljaar 2022-2023 
 
 

 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  
 
In deze brief staan enkele praktische zaken die van belang zijn voor een soepele start in het 
nieuwe schooljaar 2022-2023.  
 
Start schooljaar  
    

Maandag 5 september 2022 
Leerlingen zijn vrij i.v.m. opstartdag. 
 
Dinsdag 6 september 2022 
Jullie kind wordt om 08.20 uur op school verwacht voor de introductie.  
 
Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit: 

- ontvangen rooster 

- doorspreken schoolregels 
- verdere kennismaking (mentor, schoolgebouw, klasgenoten.)  

 
De leerlingen zijn om 14.10 uur klaar. Meenemen op die dag: 

- lunchpakket voor de middagpauze 
- drinken 
- iPad  
- schrijfgerei (pen, potlood, kleurpotloden) 
- gymkleding en -schoenen 

 
Woensdag 7 september 2022 

De leerlingen worden om 08.20 uur verwacht op school, dan beginnen de lessen volgens 
het normaal rooster.  
 
 



 
   

 
Vrijwillige ouderbijdrage schoolkosten 
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. Reizen kunnen alleen doorgang vinden als 
minimaal 90% van de kosten gedekt zijn door de bijdrage van ouders. 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 vind je een overzicht van alle algemene en leerjaargebonden 
schoolkosten met een toelichting bij de diverse onderdelen. 

 
De verzending van de factuur voor de vrijwillige ouderbijdrage vindt plaats in oktober. Dit 
gebeurt via WIS-Collect. Jullie ontvangen hierover een e-mail met daarin een link naar de 
factuuromgeving van het Pius X-College. Het totaalbedrag van de factuur wordt door jullie 
voldaan door middel van IDEAL of eigen overschrijving. 
 

Nieuwe wijze van afwezig melden via Somtoday ouderapp/portaal 
Voorheen kon je je zoon/dochter afwezig melden via de website. Vanaf komend schooljaar 
gaan we de wijze van afmelding via Somtoday laten verlopen. Dit kan via de Somtoday 
ouder-app of via Somtoday ouderportaal. De handleiding hiervoor tref je aan in de bijlage. 

 
Wij wensen iedereen een heel fijne en ontspannen zomervakantie toe en zien ernaar uit om 
onze leerlingen op dinsdag 6 september 2022 te ontvangen op het Pius X-College! 
             
Met vriendelijke groet,  

 
namens directie, teamleiders en mentoren,  
 

 
Ronald de Greef 
directeur vmbo-pro 
 
 

 
 
 
Bijlage: handleiding Somtoday ELO en leerling-/ouder-app  

 
 

http://www.piusx-college.nl/

