Vught, juli 2022
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij wil ik graag nog een aantal zaken onder uw aandacht brengen, die te maken hebben met het einde van
dit schooljaar en met de aanvang van het nieuwe schooljaar na de vakantie.
Samenstelling klassen schooljaar 2022-2023
Op vrijdag 2 september worden de klassenlijsten geplaatst op de website van het Maurick College:
www.maurickcollege.nl.
De klassen zijn zeer zorgvuldig samengesteld. Wijzigingen zijn dan ook niet meer mogelijk. Mocht er nog een
zwaarwichtige reden zijn, die een afwijking van de plaatsing zou kunnen rechtvaardigen, dan kunt u die reden
uitsluitend schriftelijk kenbaar maken bij de coördinator van de afdeling van uw kind in 2022-2023.
Boeken
Vanaf maandag 18 juli is het mogelijk om de boeken voor komend schooljaar te bestellen bij boekhandel
Iddink. In verband met de levertijd adviseren wij dringend om dit voor maandag 25 juli te doen. De informatie
hierover ontvangt u per mail en vindt u ook in het nieuwsblok ‘Schooljaar 2022-2023’ op onze website.
Dinsdag 6 september begint het nieuwe schooljaar voor alle leerlingen om 8.30 uur.
De eerste week ziet er echter anders uit dan u van ons gewend bent. Op dinsdag komen alle leerlingen om 8.30
uur naar school voor de introductie, die twee dagen duurt. Deze twee dagen zullen hoofdzakelijk worden
begeleid door de mentor(en) om relevante informatie, studievaardigheden en groepsvorming aan bod te laten
komen. Op donderdag 8 september starten voor alle leerlingen, behalve voor de brugklassers, de lessen om
8.30 uur.
De schoolgids
De schoolgids 2022-2023 is uitsluitend digitaal beschikbaar en is terug te vinden op de website:

Actueel nieuws en voor ouders/verzorgers bedoelde informatie in de loop van het jaar vindt u eveneens op de
website van de school.
Ik wens u en uw zoon of dochter een prettige vakantie toe en daarna een goede start voor het nieuwe
schooljaar.
Met vriendelijke groet,

Dr. B. J. L . van den Anker MBA
rector

