
Amsterdams Beroepscollege Noorderlicht 

Rode Kruisstraat 14 
1025 KN Amsterdam 

Tel. 020 636 95 91 

 

 

e   

 

 

 

   Amsterdam, 23 juni 2020 
 

   Welkom op onze school! 
 

De eerste schooldag is op dinsdag 18 augustus. We verwachten je om 09:00 uur op school. Je mentor staat te 
wachten, zorg ervoor dat je op tijd bent. De eerste les begint om 09:20 uur. 

 
Voordat school begint moeten er natuurlijk ook wat dingen geregeld worden. Het is belangrijk dat je ervoor zorgt dat 
je de lijst: ‘Boeken en leermiddelen’ op de achterzijde van deze brief, goed doorleest en de spullen die je nodig hebt 
koopt. Hieronder staat in het kort wat wij de eerste week gaan doen. 

 

KENNISMAKINGSWEEK 
 

Tijdens de kennismakingsweek ga je samen met je klas, je mentor en alle aanstaande brugklassers op 
een leuke manier kennismaken met de middelbare school. Dit is een belangrijke week want in deze 
week leer je de schoolregels kennen door dingen met de klas te doen. Het rooster voor deze week 
ontvang je op dinsdag 18 augustus aangezien wij de corona richtlijnen afwachten van begin augustus. 
Alle activiteiten vinden in ieder geval plaats tussen 08.30 uur en 16.10 uur.  
 
Op  vrijdag 21 augustus vindt er aansluitend aan de schooldag een kennismakingsmoment plaats tussen 
de mentoren, ouders en leerlingen. Dit zal plaats vinden tussen 17.00 uur en 19.00 uur en zal zijn 
voorzien van een hapje en een drankje. 

 

 

Wij wensen je namens alle mentoren en alle docenten van de eerste klas een fijne vakantie en tot volgend 
schooljaar! 

 
 

De heer Lammerse De heer Koster 
Teammanager onderbouw Leerlingbegeleider leerjaar 1 
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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 bij Van Dijk. Dit moet voor de zomervakantie gebeuren. De boeken worden dan uiterlijk een week voor 
het begin van het nieuwe schooljaar thuis bezorgd. U kunt vanaf 25 juni inloggen 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 papier te worden gekaft. De huurder ontvangt het boekenpakket bij tijdig bestellen 
uiterlijk een week voor aanvang van het schooljaar thuis. Bij inlevering van het boekenpakket aan het 
einde van het schooljaar worden de boeken gecontroleerd en wordt het eventuele schadebedrag 
vastgesteld. Het niet betalen van boete betekent uitsluiting van de boekenverhuur voor het volgende 
schooljaar. De boetebedragen worden 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 worden 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. Ook hiervoor krijgt u een factuur. 
Aan het begin van het schooljaar wordt een schoolpas verstrekt. Bij verlies of diefstal kan een nieuwe pas 
gekocht worden voor € 5,-. 

 

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

2 blauwe en 1 rode pen - 2 potloden HB, 1 potlood 1B, 1 potlood 2B, 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 

• A5 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 (géén zwarte zolen!) 

• Koptelefoontje (“oortjes”) 


