
AMSTERDAMS BEROEPSCOLLEGE 

NOORDERLICHT 
- ONTDEKKEN, LE REN EN DOEN - 

Amsterdam, 9 juli 2019 

Beste ouders/verzorgers en toekomstige leerlingen van de 26, 3e en 4e klassen, 

In het nieuwe schooljaar zien de eerste dagen er als volgt uit: 

Op dinsdag 27 augustus start het schooljaar weer met de mentor en de klas. Jullie ontvangen dan een 
papieren lesrooster en er worden mededelingen gedaan over het komende schooljaar. 

Ook zal er in geval van de onderbouw gewerkt worden aan de klassenvorming en gedragsverwachtingen tijdens deze 
eerste dagen. In de plaza kunnen jullie zien in welk lokaal en bij welke ,mentor jullie verwacht worden. 

Dinsdag 27 augustus 
26 klassen 
3Aen 38 
3C en 30 
3E en 3F 
3G en 4A 
48 en 4C 
40 en 4E 

Het spreekt vanzelf, dat je vanaf deze dagen niet meer op vakantie kunt zijn. De school is verplicht 
a/le /eerlingen die deze dagen verzuimen te me/den bij de Leerplicht. 

Woensdag 28 augustus 
26 klassen 9.20 uur - 12.05 uur: groepsvormingsactiviteiten en daarna reguliere lessen 
3e klas start reguliere lessen 
4e klas start reguliere lessen 

Donderdag 29 en vrijdag 30 augustus 
26 klassen 9.20 uur - 12.05 uur: groepsvormingsactiviteiten & schoolfotograaf en daarna reguliere lessen 

Andere belangrijke data zijn 
Schoolkamp leerjaar 3 vindt plaats van maandag 2 tot en met woensdag 4 september. Op dinsdag 1 oktober is er 
een informatieavond voor leerjaar 2, 3 en 4. 

Denk je eraan je boeken op tijd te bestellen bij Van Dijk? Als je ze voor de zomervakantie bestelt, 
komen ze in de vakantie thuis. Log in op www.vandijk.nl en volg de stappen. Het pakket dat je moet bestellen vind je 
op de bijgevoegde envelop. Mocht je hulp nodig hebben bij het bestellen, dan kan je daarvoor een afspraak ma ken met 
de administratie van onze school. 

Alie docenten wensen jullie een fijne vakantie en hopen jullie gezond en wel weer terug te zien! 

Met vriendelijke groet, 

Het team van Amsterdams Beroepscollege Noorderlicht 

Amsterdams Beroepscollege Noorderlichi 
Rode Kruisstraat 14 
1025 KN Amsterdam 
Tel. 020 636 95 91 

9.20 uur - 12.05 uur: groepsvormingsactiviteiten 
8.30 uur - 10.1 O uur: kennismaking met mentor en schoolfotograaf 
9.20 uur - 11.00 uur: kennismaking met mentor en schoolfotograaf 
10.30 uur - 12.10 uur: kennismaking met mentor en schoolfotograaf 
11.10 uur - 12.50 uur: mentoruur, schoolfotograaf en om 12.50 uur examenfoto 
12.00 uur - 13.40 uur: mentoruur, schoolfotograaf en om 12.50 uur examenfoto 
12.50 uur - 14.30 uur: mentoruur, schoolfotograaf en om 12.50 uur examenfoto 



AMSTERDAMS BEROEPSCOLLEGE 

NOORDER ICHT 
-ONTDEKKEN, LEREN EN DOEN - 

BOEKEN EN LEERMIDDELEN 

U moet zelf boeken bestellen 
Onze school heeft een extern boekenfonds. Dit · wil zeggen dat de leerling zijn/haar 
studieboeken zelf moet bestellen bijVan Dijk. Dit moet voor de zomervakantie gebeuren. De 
boeken warden dan uiterlijk een week voor het begin van het nieuwe schooljaar thuls 
bezorgd. U kunt vanaf 6 juli lnloggen op de bestelsite van Van Dijk. De verplichte schoolboeken 
zijn gratis. Als bijlage vindt u een handleiding voor het digitaal bestellen van de studieboeken. 
Hierop zit een sticker met het te bestellen pakket. Mocht u hulp nodig hebben bij het bestellen 
dan kunt u hiervoor een afspraak maken bij ons op school. 

Reglement boekenverhuur 
De deelnemer aan het boekenfonds verplicht zich tot het goed beheren van de gehuurde 
boeken. Daartoe dienen deze met stevig pa pier te warden gekaft. De huurder ontvangt het 
boekenpakket bij tijdig bestellen uiterlijk een week voor aanvang van het schooljaar thuis. Bij 
in levering van het boekenpakket aan het einde van het schooljaar word en de boeken 
gecontroleerd en dient een eventueel opgelegde boete ter plekke te warden voldaan. Het 
niet betalen van boete betekent uitsluiting van de boekenverhuur voor het volgende 
schooljaar. De boetebedragen warden berekend aan de hand van de boekwaarde 
(afhankelijk van het aantal gebruiksjaren) en, uiteraard, van de mate van beschadiging. Bij 
tussentijds verlaten van de school moeten de boeken door de leerling zelf terug gestuurd 
warden naar Van Dijk. 

Ouderbijdrage en kluishuur 
De vrijwillige ouderbijdrage voor het komende schooljaar is€ 25,-. U krijgt in september een 
factuur thuisgestuurd. 
Uw zoon/dochter kan een kluis huren voor € 10,- per schooljaar. 
Aan het begin van het schooljaar wordt een schoolpas verstrekt. Bij verlies of diefstal kan 
een nieuwe pas gekocht word en voor € 5,-. 

Schoolmateriaal dat u zelf moet aanschaffen 
• Een etui gevuld met: 

2 blauwe en 1 rode pen - 2 potloden H8, 1 potlood 18, 1 potlood 28, kleurpotloden - 1 gum 
en 1 puntenslijper - 1 schaar met stompe punten, voorzien van de naam van de leerling - 1 
plakstift en lijm - viltstiften - correctietape of vloeistof 

• een agenda 
• AS schriften voor vakken zonder werkboek 
• Voor wiskunde en rekenen: 

1 geodriehoek - 1 passer - 1 Casio rekenmachine - 1 koershoekmeter - een A4 ruitjesschrift 1 
bij 1 cm 

• Een sportbroek(je) en T-shirt, gymschoenen voor zaalgebruik [geen zwarte zolen!) 
• Koptelefoontje ("oortjes") 

Amsterdams Beroepscollege Noorderlicht 
Rode Kruisstraat 14 
1025 KN Amsterdam 
Tel. 020 636 95 91 


