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Onderwerp: mededelingen komend schooljaar voor de ouders van leerlingen van de  
toekomstige klassen 2-3-4 vmbo / 2-3-4-5 havo / 2-3-4-5-6 vwo schooljaar 2019-2020 

 
 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 
Het schooljaar wordt vandaag voor de leerlingen met het overgangsrapport afgesloten.  
De aanstaande zomervakantie is een welkome en verdiende onderbreking.  
Het team wenst u allen fijne weken toe. 
 
Voor het nieuwe schooljaar zijn de volgende mededelingen van belang: 
(deze mededelingen zijn ook te vinden op de website van de school: www.piusx-college.nl). 
 
1. Aanvang nieuwe schooljaar 
 
          Maandag 19 augustus 2019  
          Alle leerlingen zijn vrij i.v.m. studiedag.  
 

Dinsdag 20 augustus 2019 
Alle klassen worden op school verwacht. Op deze dag worden de boekenpakketten 
uitgedeeld, de roosters besproken, fietsenvakken toebedeeld en verdere leerlinggegevens 
w.o. vakkenpakketten gecontroleerd.  

 Zie bijgevoegd overzicht (bijlage 1: rooster ontvangst en ophalen boeken). 
 

Woensdag 21 augustus 2019 
Sommige groepen hebben een introductieprogramma van 08.20 uur tot 09.10 uur. Voor 
andere groepen is het eerste uur geen activiteit en beginnen de lessen vanaf 09.10 uur.  
 

Klas 1 en 2 vmbo  

Klas 1 havo, 1 vwo,   
1 havo SK, 1 TTO,  
2 havo, 2 vwo, 2TTO 
3 havo, 3 vwo, 3TTO 
4 havo, 4 vwo 

Introductieprogramma Aanvang: 

08.20 uur tot 09.10 uur 

Klas 3 en 4 vmbo 
Klas 5 havo  
Klas 5-6 vwo 

Geen introductieprogramma 
 
 

Les vanaf 09.10 uur  

           
          Zie bijgevoegd overzicht (bijlage 2: vervolg introductie woensdag 21 augustus 2019). 



 
   

          Leerlingen klas 1 en 2 vmbo SK en leerlingen Praktijkonderwijs (leerjaar 1 t/m 6) starten  
          op woensdag 21 augustus om 08.20 uur. Deze leerlingen ontvangen in augustus een  
          maandbrief met daarin de exacte informatie.  
 
2.      De (vrijwillige) ouderbijdrage schoolkosten in het schooljaar 2019-2020 
         Afgelopen week heeft u een e-mailbericht ontvangen waarin de procedure met betrekking tot  
         de inning van de (vrijwillige) ouderbijdrage schoolkosten wordt toegelicht. 
 
         Op de website van de school is een overzicht geplaatst waarin alle schoolkosten voor het  
         komend schooljaar zijn opgenomen.  
         Het gaat om algemene kosten en om kosten per schooljaar voor diverse onderdelen.  
         In de week van 2 september 2019 ontvangt u van de school een e-mailbericht waarbij een  

         factuur is toegevoegd met de onderdelen waar uw zoon/dochter gebruik van kan maken.  
         Alleen de keuzes die voor uw zoon/dochter van toepassing zijn, worden getoond.  
         Het totaal verschuldigde bedrag kunt u dan tegelijkertijd via IDEAL of een digitale  
         bankoverschrijving aan het Pius X-College betalen.  
 
3.      Inschrijven introductiekamp en aanschaf grafische rekenmachine 
         In de week van 12 augustus 2019 ontvangt u, indien van toepassing, een e-mailbericht 
         waarbij een factuur is toegevoegd voor de deelname van uw zoon/dochter aan het  
         introductiekamp. De klassen die op introductie gaan vindt u in het overzicht op de website 
         waarin alle schoolkosten zijn opgenomen. Leerlingen die onverhoopt niet aan een introductie  
         meedoen, krijgen een vervangend programma op school.  
         Voor de leerlingen van 4 havo en 4 vwo is er de mogelijkheid om via de school een grafische  
         rekenmachine aan te schaffen. In de week van 12 augustus 2019 ontvangt u hiervoor een apart  
         e-mailbericht om aan te geven of u van het aanbod gebruik wilt maken.  
 
4.      Actuele informatie 
         Actuele informatie door het jaar heen, vindt u op de website van het Pius X-College, met  
         name op het leerling/ouderportaal.  
 
5. Bereikbaarheid 

Tijdens de zomervakantie is de school gesloten. De school is in deze periode uitsluitend in 
zeer dringende gevallen telefonisch bereikbaar.  

In zo’n geval kunt u telefonisch contact opnemen met een van de teamleiders (deze 
telefoonnummers staan vermeld in een overzicht op de website).  
In de week van 12 t/m 16 augustus is de school van 08.00 uur tot 16.30 uur telefonisch 
bereikbaar (0497-361261). 
 

Wij wensen u allen een prettige vakantieperiode toe. 
 
Met vriendelijke groeten, 
namens directie en personeel, 
 

 
 
Wim Krijbolder 
directeur onderwijs  
 
 
Bijlagen: 
1) rooster: start schooljaar dinsdag 20 augustus 2019 
2) rooster: vervolg introductie woensdag 21 augustus 2019 
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