
Welkom
Voor nieuwe leerlingen en ouders klas 1 

23 juni 2021



• Jacq Top, teamleider

• jtop@pantarijn.nl

Presentatie



Onderwerpen

• Klassen en mentoren

• Terugblik vandaag

• Laptop

• Schoolboeken

• Lesmaterialen

• Magister

• Schoolkamp

• Emailadressen



De eerste klassen

Klas 1DB1 KLAS 1KP5Klas 1BK2 KLAS 1BK3 KLAS 1KP4

Mentoren

Mevr. Van Dijk  
& Mevr. 

Reuvekamp

Dhr. 
Albers

Mevr. 
Hermans

Mevr. 
Sikking

Dhr. 
van Dam



Terugblik vandaag

• Leuke momenten 

• Spannend met mentor in de klas

• Foto voor de schoolpas gemaakt

• Kennismakingsspelletjes

• IJsje gegeten

• Tasje meegegeven met schoolinformatie



Schoolboeken

• Boeken en licenties zijn gratis

• Bestellen via Iddink

• Voor elk kind eigen account

• Boeken komen thuis in een doos

• Verloren boek is zelf opnieuw kopen

• Einde schooljaar inleveren

• Beschadigde boeken, is factuur via Iddink

• Coördinator boeken is de heer Lars Peters





De laptop

• Randvoorwaarden

• Eigen laptop

• Aanbod The Rent Company

• ICT ondersteuning

• Gratis software via de school

• Goede laptop tas die stevig is

• Wachtwoord







Controle gegevens

• Controleformulier

• Check gegevens

• Telefoonnummers

• Email-adressen

Belangrijk i.v.m.:

• Snel en correct contact met ouders/verzorgers

• Communicatie met de administratie

• Correcte gegevens bij diplomering



Leermiddelen



• Maandag 30 augustus opstartdag docenten
• Dinsdag 31 augustus eerste schooldag
• Kluisjes
• Laptop
• Les in de klas met mentor
• Wennen aan elkaar
• Wennen aan de school, roosters, regels, gebruiken
• Uitleg magister
• Startgesprekken met de mentor (datumprikker)

1e week



2e week

• Maandag 6 en dinsdag 7: les volgens rooster
• Woensdag 8, donderdag 9 en vrijdag 10: introductiekamp 

Woensdag om 12.00 uur worden de kinderen verwacht op het kamp.

Locatie: kampeerboerderij de Eiken Stek in Wekerom

- Sport en spel
- Gezellig samenzijn
- Met de klas, maar ook met andere klassen kennismaken
- Samen eten en drinken
- Muziek, creatief en vooral lol hebben

Vrijdag vanaf 12.00 uur kunnen de kinderen worden opgehaald.

https://www.deeikenstek.nl/

https://www.deeikenstek.nl/


Algemene vragen voor de school
vmbowageningen@pantarijn.nl

Klas 1DB1, mdijk@pantarijn.nl of wreuvekamp@pantarijn.nl
Klas 1bk2, palbers@pantarijn.nl
Klas 1bk3, jhermans@pantarijn.nl
Klas 1kp4, ksikking@pantarijn.nl
Klas 1kp5, ndam@pantarijn.nl

Einde presentatie
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