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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van  
leerlingen van de toekomstige klassen 2-3-4 vmbo  
 
 
 
 

 
 
Bladel, vrijdag 22 juli 2022 
 
 
 
 
Onderwerp: mededelingen start schooljaar 2022-2023 
   
  

 

 

 

Beste ouders(s)/verzorger(s) en leerling(en),  
  
In deze brief willen we jullie informeren over enkele praktische zaken die van belang zijn voor een 
soepele start in september.  
 
Start schooljaar woensdag 7 september  
De klassen 2-3 bk-sk-gt starten het eerste lesuur (van 08.20 uur tot 09.10 uur) met een korte 
introductiebijeenkomst met (mentor)coach (zie bijlage 1+2 voor het lokalenrooster). Om 09.10 uur 
starten de lessen volgens rooster.   

De klassen 4 bk-sk-gt starten vanaf 09.10 uur volgens het rooster. 

 
Ouderavonden 
Al vroeg in het schooljaar organiseren we voor de ouders op verschillende momenten de eerste 
kennismakings- en informatieouderavonden. Een uitnodiging hiervoor ontvangen jullie na de 
zomervakantie. 
 
Levering boekenpakket 
Het boekenpakket voor het nieuwe schooljaar wordt door de school bij de firma VanDijk besteld en 
aan het eind van de zomervakantie door een koeriersdienst op jullie huisadres afgeleverd.  
Het eventueel bijbehorende digitale lesmateriaal wordt voor de eerste lesdag in de elektronische 
leeromgeving van de school klaargezet.  
 
Procedure levering boekenpakket 
In de eerste twee weken van de zomervakantie ontvangen jullie een e-mail van de firma VanDijk met 
een ontvangstbevestiging dat het boekenpakket voor jullie zoon/dochter door de school is besteld. 
Door middel van een te ontvangen klantnummer in deze e-mail kan de levering van het boekenpakket 
op de website: www.VanDijk.nl worden gevolgd door in te loggen via MijnVanDijk. Gebruik om in te 
loggen het e-mailadres waarop de e-mail is ontvangen en gebruik als wachtwoord het klantnummer. 
Hier kan eventueel een adreswijziging voor levering van het bestelde boekenpakket worden 
doorgegeven.  
Zodra het boekenpakket door de firma VanDijk wordt verstuurd, ontvangen jullie ter informatie nog 
een aparte e-mail van de firma VanDijk. Voor vragen kunnen jullie contact opnemen met de 
klantenservice van VanDijk via info@vanDijk.nl dan wel 088-2030303. 

http://www.vandijk.nl/
mailto:info@vandijk.nl
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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.  
 
Vanaf maandag 5 september is de school weer geopend. Wij wensen iedereen een heel fijne en 
ontspannen zomervakantie en zien ernaar uit om de leerlingen weer op woensdag 7 september te 
mogen ontvangen op het Pius X-College. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Namens directie, teamleiders en mentoren,  
 

 
 
Ronald de Greef 
directeur vmbo-pro 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 1: lokalenrooster 2BK-SK-GT woensdag 7 september van 08.20 uur tot 09.10 uur 
Bijlage 2: lokalenrooster 3BK-SK-GT woensdag 7 september van 08.20 uur tot 09.10 uur 
Bijlage 3: lestijden met ingang van het nieuwe schooljaar 
Bijlage 4: handleiding Somtoday ELO en leerling-/ouder-app 
 

 

 

  
 
 

http://www.piusx-college.nl/
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Bijlage 1 
Lokalenrooster kort introductieprogramma 

woensdag 7 september 2022 
 

vmbo 2bk-2sk-2gt 

 

Lokaalindeling woensdag 7 september, 1e uur van 08.20 uur tot 09.10 uur. 
Vanaf 09.10 uur lessen volgens rooster.  

 

 

 

Klas (Mentor)Coach Lokaal 
 

2skA SSJ 205 

2skB ROJ 206 

   

2bkA HSM-OSB 214 

2bkB KFT-VTM 215 

2bkC LNT-EDM 216 

2bkD EIC-WSJ 217 

2bkE OLT 222 

2kbF GDJ-SAM 223 

   

2gtA SMI-WIJ 314 

2gtB NNL-MRO 315 

2gtC BKI-BNL 327 

2gtD CNA-BTM 328 
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Bijlage 2 
Lokalenrooster kort introductieprogramma 

woensdag 7 september 2022 
 

vmbo 3bk-3sk-3gt 

 

Lokaalindeling woensdag 7 september, 1e uur van 08.20 uur tot 09.10 uur. 
Vanaf 09.10 uur lessen volgens rooster. 

 
Klas (Mentor)Coach Lokaal 

 

3skA ASN 202 

3skB HUI 203 

3skC VOJ 207 

3skD SYN 214 

3zwA BTB 145 

3zwB HSR 146a 

3bwiA WEI 162 

3bwiB SNE 168 

3pieA ZNK 182 

3pieB KSB 171 

3grA WLL 194 

3dpA CON 127 

3dpB BXL-DNS 126 

 

 
Klas Mentor Lokaal 

 

3gtA BAN-BOW 331 

3gtB BEE-BUI 333 

3gtC ROS-LOU 335 

3gtD DMS-BSK 336 

3gtE JEA-WEE 327 
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Bijlage 3 

Lestijden schooljaar 2022-2023 

 

  

Onderbouw* + Praktijkonderwijs + 

Wereldklas 

 

 Bovenbouw** 

1 08.20-09.10  1 08.20-09.10 

2 09.10-10.00  2 09.10-10.00 

 pauze   pauze 

3 10.20-11.10  3 10.20-11.10 

4 11.10-12.00  4 11.10-12.00 

 pauze  5 12.00-12.50 

5 12.30-13.20   pauze 

6 13.20-14.10  6 13.20-14.10 

7 14.10-15.00   7 14.10-15.00 

 pauze   pauze 

8 15.15-16.05  8 15.15-16.05 

9 16.05-16.55  9 16.05-16.55 

 
*   onderbouw: leerjaar 1-2 vmbo; leerjaar 1-2-3 h-v/tto 

**  bovenbouw: leerjaar 3-4 vmbo; leerjaar 4-5-6 h-v 

     

 

 


