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Welkom, leuk dat je er bent!
Het duurt niet lang meer en dan ga je de stap maken van de basisschool naar de middelbare school.
We vinden het leuk dat je voor onze school hebt gekozen. Binnenkort voelt onze school ook echt als
jouw school!
Vanmiddag ben je op je nieuwe school en maak je kennis met je klasgenoten en de coaches van je
klas. Zo is het na de zomervakantie niet meer allemaal nieuw voor je. Je hebt je coach waarschijnlijk
al ontmoet tijdens het eerste kennismakingsgesprek, waarbij ook je ouder(s) was/waren. Heb je nog
geen uitnodiging voor het kennismakingsgesprek gehad, bel ons dan alsjeblieft even (0575 590940).
In dit boekje staat praktische informatie over de school (zoals over het rooster, lestijden en kluisje),
over het bestellen van schoolboeken en het aanschaffen van schoolspullen. Natuurlijk vind je ook
informatie over de start na de vakantie. Deel dit boekje ook met je ouders; voor hen staat er ook
belangrijke informatie in. Het boekje kun je terugvinden op onze website op
www.eligant.nl/documenten.
Namens alle collega’s van het Eligant Lyceum wensen we je een leuke en leerzame middag toe.
Veel plezier en succes op het Eligant!

Klas 1 en 2 noemen
we de onderbouw.

Klas 3 en 4 zijn samen
de middenbouw.
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Coach
Iedere leerling heeft een persoonlijke coach. Bij ons op school begeleidt een coach maximaal 15
leerlingen. Iedere klas heeft dus twee of drie coaches. Tijdens de dagstart met de klas (zie
hieronder) is er altijd één van de coaches van jouw klas aanwezig. De coaches geven ook les aan jouw
klas en zo leer je hen nog beter kennen.
Voor jou (en ook voor jouw ouder(s)) is je coach het aanspreekpunt. Eigenlijk kun je de coach
vergelijken met je meester of juf op de basisschool.
Dagstart met de klas
Elke dag begin je met jouw klas bij je coach of bij één van de andere coaches van jouw klas: de
dagstart met de klas. Een handig moment om samen even de dag door te nemen en bijvoorbeeld
iets te vragen. En er gebeurt meer in de dagstart... Wat? Dat lees je hieronder.
Tijdens de dagstart bespreekt de coach belangrijke zaken met je klas
en besteden jullie aandacht aan bijvoorbeeld:
−
−
−
−
−
−

hoe het gaat met de sfeer in de klas;
hoe je je inschrijft voor de maatwerkuren;
hoe de modules werken;
hoe je leert voor een toets;
hoe je de planner gebruikt;
hoe het rooster precies werkt en nog veel
meer van dit soort belangrijke zaken.

Individueel coachgesprek
Je spreekt je coach iedere drie weken tijdens een kort individueel coachgesprek. Dat gesprekje
plant je coach. De afspraak verschijnt in je rooster in SOM (op pagina 8 lees je wat SOM is).
Driehoeksgesprek
Iedere acht weken hebben jij en je ouders een gesprek met je coach over hoe het op school gaat: het
driehoeksgesprek. De data waarop deze gesprekken zijn, maken we meteen aan het begin van het
schooljaar bekend, zodat jij en je ouders er rekening mee kunnen houden. Op de dag van het
driehoeksgesprek zijn er geen lessen. Je hoeft dan dus niet naar school, maar het is geen vrije dag.
Je kunt thuis aan het werk. Soms is het zo dat je een opdracht op school hebt. Dat hoor je dan van je
coach.
Juniorcoach
Iedere klas heeft twee juniorcoaches. Dat zijn leerlingen uit de middenbouw (klas 3 en 4) van het
Eligant. Zij kennen het Eligant inmiddels heel goed. Daarom helpen zij jou en de coaches van je klas
komend schooljaar. Je leert ze kennen tijdens de introductieweek, in de dagstarten met de klas en
op verschillende andere momenten in het jaar. Samen met je coach zorgen ze ervoor dat je je snel
thuis voelt.
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Leerlingencentrum
Het leerlingencentrum is op weekdagen open
en te bereiken van 08.00 tot 16.00 uur.
 0575 59 09 40
 onderbouw@eligant.nl
 www.eligant.nl/contact
Het leerlingencentrum is het hart van onze school. Je loopt er langs als je de school in en uit gaat en
je kunt hier altijd terecht met vragen. Bijvoorbeeld als je een pleister nodig hebt (of een andere vorm
van eerste hulp), als je even naar huis moet bellen of als je iets kwijt bent. Ook als je ouder(s) contact
met school willen, kunnen zij via het leerlingencentrum contact zoeken.
Het leerlingencentrum is ook dé plek waar we
de aanwezigheid van alle leerlingen bijhouden.
Wanneer je bijvoorbeeld een keer te laat op
school aankomt, dan meld je je eerst bij het
leerlingencentrum. Ben je ziek en wil je naar
huis? Dan meld je je hier en zoeken we samen
contact met je ouder(s). Jouw afwezigheid
zetten we dan in het leerlingensysteem (SOM),
zodat ook de docenten weten dat je ziek naar
huis bent gegaan.
Hetzelfde geldt voor afspraken bij bijvoorbeeld de
huisarts of tandarts. Het is fijn wanneer je deze afspraken zoveel mogelijk plant buiten schooltijd.
Mocht dit door omstandigheden niet lukken, dan
is het fijn als je dit ruim van te voren doorgeeft bij het leerlingencentrum. Wanneer je ouders verlof
willen aanvragen kunnen ze dat doen via het formulier op de website (www.eligant.nl/documenten).
Het ingevulde formulier lever je bij het leerlingencentrum in.
Op het leerlingencentrum werken Rutger de Kreij, Madelon Meerbeek en Edwin Jansen.

Schoolleiding
Marieke van Loo (leerjaar 1) en
Sjors van der Heiden (leerjaar 2)
zijn de teamleiders. Zij regelen de
dagelijkse gang van zaken op
school. De teamleiders staan
altijd voor je klaar.
marieke.vanloo@eligant.nl
sjors.vanderheiden@eligant.nl

Elise Altena is bij ons op school
onderwijs-coördinator. Zij is expert
op het gebied van leren en ons
onderwijs. Als je vragen hebt over
hoe we werken of als je tips hebt
om de school beter te maken kun je
altijd bij haar terecht.
elise.altena@eligant.nl
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Sem van der Ree zie je nog maar heel even bij ons op
school. De afgelopen twee jaar (na zijn eindexamen bij het
Baudartius) was hij assistent-schoolleider. Na de zomer
gaat hij zelf verder studeren op de universiteit in Utrecht.
Arnold van Gessel (niet op de foto) is de rector van het
Eligant Lyceum. Hij zorgt voor het dagelijks bestuur van
onze school en geeft leiding aan de medewerkers van het
Eligant en het Stedelijk.
rector@eligant.nl

Lesrooster
In het lesrooster kun je zien wanneer je waar moet zijn. Het rooster is voor elke leerling verschillend
en verschilt natuurlijk ook per dag. Voor de vakken en de docenten gebruiken we afkortingen. Dat is
altijd even wennen, maar voor je het weet, ken je ze allemaal. In dit boekje (op pagina 7) staat in
ieder geval alvast een overzicht van de afkortingen van de vakken.
De lesroosters voor komend schooljaar zijn nu nog in de maak. Je krijgt je eerste rooster in de
introductieweek. De introductieweek start op dinsdag 31 augustus 2021. Maandag 30 augustus ben
je nog vrij. Dan bereiden we ons met het onderwijsteam voor op jullie komst en het nieuwe jaar.
Vast rooster tot de herfst
Tot aan de herfstvakantie werken we met een vast rooster. Dat betekent dat je je nog niet hoeft in
te schrijven voor de maatwerkuren. Dat doen we zodat je goed kunt kennismaken met onze school
en ons onderwijs, met basis- en keuzemodules en met de verschillende vakken en je docenten. Na
de herfstvakantie starten we met maatwerkuren. Je coach en vakdocenten geven wel een seintje
en helpen je daarbij. Natuurlijk houden we ook je ouders op de hoogte via de nieuwsbrief.
Lestijden
8.30 – 8.45 uur
8.45 – 9.15 uur

9.15 – 10.30 uur
10.30 – 10.50 uur
10.50 – 11.50 uur
11.50 – 12.15 uur
12.15 – 13.15 uur
13.15 – 14.30 uur
14.30 – 14.45 uur
14.45 – 16.00 uur

Coachmoment. De coach nodigt jou voor een individueel coachgesprek uit.
Dagstart met de klas. Tot de herfstvakantie start iedereen om 8.45 uur. We
gebruiken deze tijd dan voor allerlei introductie-activiteiten en om samen
de dagplanning door te nemen. Na de herfstvakantie is het tussen 8.45 uur
en 9.00 uur in principe ‘vrije inloop’. Je kiest dan zelf hoe laat je binnenkomt.
Maatwerkuur1. In het eerste kwartier bespreken we het nieuws.
pauze
Lesuur. De vakdocent geeft in dit uur instructie aan jou en je klas.
pauze
Lesuur. De vakdocent geeft in dit uur instructie aan jou en je klas.
Maatwerkuur. In het eerste kwartier lees je een boek, strip of krant.
pauze
Stermodule2. Of je meedoet met een stermodule is jouw keuze.

Het is belangrijk dat je iedere dag van 08.00 uur tot 17.00 uur vrijhoudt voor schoolzaken. Dus
liever geen muziekles of sporttraining inplannen vóór 17.00 uur.
1) Voor maatwerkuren schrijf je je van te voren in. Je kunt kiezen voor een maatwerkuur waarbij
je werkt aan een module bij een vakdocent, voor werken in de stilteruimte of voor bijvoorbeeld
het leren van studievaardigheden. Je coach helpt je bij het kiezen, plannen en inschrijven.
Iedereen schrijft zich uiterlijk vrijdag 14:00 uur in voor de maatwerkuren van de volgende week.
2) Niet verplicht zijn de stermodules, die zijn echt jouw keuze! Zo kun je kiezen voor stermodules
op het gebied van sport, kunst en talen. Je kunt bijvoorbeeld ook Spaans leren, meedoen aan de
musical of robots leren bouwen! Deze modules volg je aan het eind van de dag.
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Afkortingen in het lesrooster
Wanneer je je lesrooster krijgt, zie je allerlei afkortingen staan. Deze afkortingen geven de namen
van de docenten en de vakken weer. Hieronder vind je alvast de afkortingen voor de vakken. De
afkortingen van de docenten krijg je in de introductieweek aan het begin van het schooljaar.
Afkorting
ne
en
du
fa
ltc
m&w
wi
o&o
bo
kubv
kumu
kuth
bina
chm
dst
focus
mwu
ster

Vak
Nederlands
Engels
Duits
Frans
Latijnse taal en cultuur (gymnasium leerjaar 1)
mens & wereld
wiskunde
onderzoek & ontwerpen
bewegingsonderwijs (gymnastiek)
kunst - beeldende vorming
kunst - muziek
kunst - theater
biologie & natuurkunde (leerjaar 2)
coachmoment
dagstart
focusuur (havo en atheneum leerjaar 1)
maatwerkuur
stermodule

Pauze
In de pauze kun je in de aula (dat is onze grote pauzeruimte) blijven om te eten of te drinken. Je mag
natuurlijk ook naar buiten! Afspraak is dat leerlingen in de eerste en tweede klas van het Eligant
Lyceum op het plein blijven; pauzes breng je dus door bij school en niet in de stad. Natuurlijk kun je
ook een balletje trappen in het park achter de school of lunchen op de picknickbanken.

Mediatheek
De mediatheek is een fijne plek om te lezen, werken en leren. Wil jij graag aan de slag in een
gezellige, rustige sfeer? Kom dan naar de mediatheek in C15, deze is elke dag open tussen 8.30 uur
en 14.30 uur. Je kunt je ook inschrijven voor een maatwerkuur in de mediatheek.
En natuurlijk hebben ze daar veel mooie, spannende, grappige en ontroerende boeken die je kunt
lenen met je leerlingenpas. Je kunt ook om leesadvies vragen, zodat je boeken vindt die je met
plezier leest. Regelmatig organiseren ze in de mediatheek iets leuks rondom lezen en boeken,
bijvoorbeeld een tentoonstelling of prijsvraag. Zoek je informatie over een onderwerp? In de
mediatheek helpen ze je graag met zoeken in onze databanken en informatieboeken.
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Praktische schoolzaken
Hieronder vind je een samenvatting van de belangrijkste praktische schoolzaken voor de start van
het schooljaar.
SOM

SOM is ons online leerlingensysteem. In dit systeem houden we
bijvoorbeeld je aanwezigheid op school bij. Maar je kunt via dit
systeem ook maatwerkuren plannen, je modules zien, naar de verschillende leerprogramma’s voor
de vakken gaan, je cijfers en leerdoelen bekijken en nog veel meer! Je ziet ook hoe je ervoor staat
met de basismodules en hoeveel keuzemodules je nog moet volgen. Aan het begin van het
schooljaar krijg je je login en natuurlijk meer uitleg. Het is ook fijn om af en toe samen met je ouders
in SOM te kijken, zodat ook zij kunnen zien hoe het gaat. Dit bespreekt je coach ook met jou en je
ouders in de driehoeksgesprekken.
Eligantcode en klassenafspraken
Net als op de basisschool zijn er op onze school
verschillende afspraken. Deze afspraken staan in
onze Eligantcode. Die Eligantcode is nodig om goed
om te kunnen gaan met elkaar en een goede sfeer te
houden in school. Welke klassenafspraken voor
jouw klas specifiek belangrijk zijn, bespreekt je coach
aan het begin van het schooljaar met de klas. Je coach legt dan ook de Eligantcode uit en waarom
die zo belangrijk is.
Gezonde school
De meeste leerlingen brengen eten en drinken mee naar school. In de pauze kun je ook iets kopen in
onze gezonde schoolkantine. Onze school is een rookvrije school en we zeggen ‘nee’ tegen alcohol
en drugs. Je mag geen grootverpakkingen ongezonde producten zoals snoep, chips en donuts
meenemen. Uiteraard mag een enkel (ongezond) tussendoortje wel mee in je broodtrommel!
Leerlingenpas
Een leerlingenpas is een pas met daarop je pasfoto, je leerlingennummer en een barcode. Deze pas
kun je in de aula opwaarderen met een pinpas. Met dit tegoed kun je betalen in de mediatheek. Ook
kun je met deze pas tegen een laag tarief printen op school via www.eligant.nl/print. Je
leerlingenpas gebruik je ook wanneer je in de mediatheek boeken of dvd’s leent. Zodra je je
leerlingenpas krijgt, krijg je nog meer informatie over het gebruik van de pas.
Schoolfoto
Tijdens de kennismakingsmiddag maakt de schoolfotograaf van alle nieuwe leerlingen een foto.
Deze gebruiken we in ons leerlingensysteem SOM en staat straks ook op je leerlingenpas.
Fiets
Bijna alle leerlingen komen met de fiets naar school. We verzoeken je om
te zorgen voor een degelijke fiets met goede verlichting. Daarnaast is het
belangrijk dat er een goede standaard aan je fiets zit.
Voor de onderbouwleerlingen van het Eligant Lyceum is de fietsenstalling
links achter de school beschikbaar. Hier is ook de in– en uitgang van onze
school. Als je je fiets netjes aansluit in de rij, is er ruim voldoende plaats voor iedereen!
Kom je met de trein naar school? Dan is het heel handig om een eigen fiets in Zutphen te hebben
(bijvoorbeeld voor bewegingsonderwijs op het veld). Deze fiets kan dan blijven staan in onze
fietsenstalling.
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Mobielvrije school
Zoals je weet is het Eligant een mobielvrije school. We vinden het belangrijk dat je in de pauzes en
tijdens leswisselingen (dat is wanneer je van de ene naar de andere les gaat) aandacht hebt voor
elkaar. Dat kan door lekker te chillen in de aula, samen een broodje te eten of lekker actief te zijn
met een potje basketbal of voetbal op het plein. Daarom geldt dat je mobiele telefoon (als je die al
mee naar school neemt) in je kluisje ligt. Tijdens schoolactiviteiten gebruik je geen mobiel. Ook op
het schoolplein, voor de school of in de fietsenstalling gebruik je je mobieltje niet. Mocht je onder
schooltijd met thuis moeten bellen of wil een ouder jou op school bereiken, dan kan dat natuurlijk
altijd! Je kunt bellen in het leerlingencentrum.
Kluisje
Je krijgt aan het begin van het schooljaar de
beschikking over een kluisje. Het kluisje is bedoeld om
persoonlijke spullen die je even niet nodig hebt tijdens
de les of pauze veilig op te bergen; bijvoorbeeld je
fietssleutel, jas, mobiel, laptop en gymspullen. De
kluisjes vind je op de eerste verdieping. In de eerste
week krijg je van het leerlingencentrum een
kluissleutel.
Post voor ouders
Afgelopen weken kregen jullie al een aantal keren post via ons. Alle post gaat bij ons via de mail.
Om goed met elkaar te communiceren is het erg belangrijk dat we steeds het juiste e-mailadres
hebben. Omdat je net bij ons op school begint, gaan we ervan uit dat we dat nu hebben. Wanneer
het e-mailadres verandert, kunnen je ouders dat mailen naar administratie@eligant.nl. Ook
wanneer andere gegevens veranderen (bijvoorbeeld adres of telefoonnummer) kan dat door te
mailen aan administratie@eligant.nl.
Digitale nieuwsbrief
Een aantal keer per jaar ontvangen jij en je ouders via de mail een nieuwsbrief. Daarin staat van alles
over wat er op school is gebeurd en wat er de komende tijd gaat gebeuren. We zetten de
nieuwsbrieven ook op onze website. Samen met de leerlingen maken we ook een Elikrant speciaal
voor en door leerlingen… Denk je met ons mee? In het nieuwe schooljaar kun je meedoen door je
aan te melden voor de stermodule School en Media!
Jouw Office-account
Jij krijgt als leerling aan het begin van het jaar een persoonlijk Eligant-account in Office, speciaal
voor schoolzaken. Hiermee kun je bijvoorbeeld docenten mailen met je eigen e-mailadres, maar
ook online schrijven aan je werkstuk in Word of een presentatie maken in PowerPoint. Daarnaast
kun je met dit account Office installeren op vijf verschillende apparaten. Daarin zitten
programma’s die je nodig hebt op school, zoals Word, Excel en PowerPoint. Die programma’s hoef
je dus niet zelf te kopen.
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Boeken en overige schoolspullen
Om de lessen te kunnen volgen heb je natuurlijk boeken en
schoolspullen nodig. Op de basisschool kreeg je de
schoolspullen meestal van je juf of meester, maar op het
voortgezet onderwijs moet je een aantal spullen zelf kopen.
Eligantplanner
We werken met een speciaal door ons ontwikkelde papieren
schoolagenda: de Eligantplanner. Deze helpt je het beste bij
het plannen van je maatwerkuren en schoolwerk. Je krijgt deze
van school en je hoeft dus zelf geen agenda te kopen!

Schoolboeken bestellen
Je schoolboeken kun je tussen 1 juli en 20 augustus bestellen bij Van Dijk Educatie. Hieraan zijn
geen kosten verbonden. We adviseren je om je boeken vóór 31 juli 2021 te bestellen, zodat je ze op
tijd in huis hebt. Ze worden dan in de loop van de vakantie bij je thuis afgeleverd. Wanneer je je
boeken na die datum bestelt, kan het zijn dat je boekenpakket niet compleet of pas na de vakantie
geleverd wordt.
Het bestellen van je boeken doe je als volgt:
ga naar de website www.vandijk.nl;
daar zie je ‘Bestel jouw leermiddelenpakket’;
kies daaronder de plaats van de school (Zutphen);
kies weer daaronder je school (Eligant Lyceum);
kies het niveau en de klas van volgend jaar (1 havo, 1 atheneum of 1 gymnasium).
Hierna wijst het bestellen van je boekenpakket zich vanzelf. Mocht je nog vragen hebben over het
bestellen van boeken, neem dan gerust contact op met Rutger de Kreij van het leerlingencentrum
via rutger.dekreij@eligant.nl.
Dyslexie
De taalcoach, Gerdien Keïta, nodigt de leerlingen met een officiële dyslexieverklaring aan het begin
van het schooljaar uit in een speciaal maatwerkuur. Tijdens dat maatwerkuur wordt uitgelegd van
welke faciliteiten zij gebruik kunnen maken. Zo adviseren wij bijvoorbeeld om het programma
Claroread (voorleessoftware) te installeren. Dat kan kosteloos via school en wanneer het nodig is,
helpen we je met het installeren en gebruiken.
Na de herfstvakantie heeft Gerdien wekelijks een speciaal maatwerkuur voor leerlingen die dat
willen. In dat maatwerkuur is bijvoorbeeld aandacht voor leren voor talige vakken. Je schrijft je
tegen die tijd zelf in via SOM. Natuurlijk helpt je coach je, maar het is fijn als je zelf ook alert bent en
hulp vraagt wanneer dat nodig is.
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Bring your own device (BYOD)
We werken op school een device (bijvoorbeeld een laptop) ter ondersteuning van de lessen. Dat
gaat volgens het principe Bring Your Own Device (BYOD). Dit betekent kort gezegd dat je zelf een
apparaat zoals een laptop meeneemt naar school. We raden aan om (als je nog geen device hebt) te
bestellen bij The Rent Company.
Via de mail (4 juni en een reminder op 25 juni) kregen jij en je ouders al informatie van The Rent
Company over het huren of kopen van een laptop met een goed en uitgebreid service- en
garantiepakket. Ook deze informatie kun je terugvinden op onze website
(www.eligant.nl/documenten).
Jullie bepalen zelf welk device dit is. Het hoeft dus geen specifiek of nieuw device te zijn. Uit de
ervaringen van vorige schooljaren blijkt dat een laptop met Windows het beste bevalt. Van
leerlingen en ouders horen we dat een tablet minder goed bevalt. Op onze website
(www.eligant.nl/documenten) vind je welke specificaties nodig zijn om alle leermiddelen goed te
laten werken op een device.

Vinklijst met benodigdheden voor school:
 Schriften (A4 met lijntjes/A5 met lijntjes/A4 met hokjes 10x10mm)
 Snelhechters
 Etui
 Liniaal 30 cm
 Geodriehoek 16 cm
 Schaar
 Lijmstift
 Balpennen (drie kleuren)
 Passer
 Puntenslijper
 USB-stick 8 of 16 GB (merk maakt niet uit)
 Schooltas
 Kaftpapier (om je boeken mee te kaften)
 Gymtas, gymkleding en gymschoenen (geen zwarte schoenzool alsjeblieft)
 Rekenmachine: Texas Instruments TI30XB Multiview, Casio FX 82MS of Casio FX 82EX
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Vinklijst met benodigdheden voor kunst - beeldende vorming:
 Doosje kleurpotloden, 12 stuks (bij voorkeur aquarelpotloden)
 Potloden grijs HB, 2H, 4H, 2B en 4B
 Kneedgum
 (dunne) Houtskool
 Potje Oost-Indische inkt
en een kroontjespen
 Setje zachte penselen
 Mengset tubes
gouache/plakkaatverf
met de kleuren magenta,
cyaan, geel, zwart en wit
(liefst van het merk Talens)
 Een extra etui waar alles in past

De schoolspullen hierboven zijn een indicatie van wat je nodig hebt tijdens een
schooljaar. Koop in eerste instantie niet teveel. In de loop van het schooljaar kun je
altijd nog materiaal kopen als dit nodig blijkt te zijn.

NIEUW: de Eligant-shop
Leerlingen wilden graag hoodies. Samen zochten we ze uit en je kunt ze nog steeds kopen
bij ons tegen kostprijs (€ 12,50). We hebben ook waterflessen (€ 3,50) en pennen
(3 voor € 2,-) in verschillende kleuren. Je kunt de Eligant-artikelen bij het leerlingencentrum
kopen. Betalen doe je met je pinpas.
Wat is jouw favoriete Eligant-kleur?
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Start nieuwe schooljaar
Op dinsdag 31 augustus om 8:45 uur start voor jou het nieuwe schooljaar. Je begint dan niet direct
met lessen en maatwerkuren, maar met een introductieweek. In de laatste week van de
zomervakantie krijg je via de mail informatie over de start van het schooljaar. Wanneer je vragen
hebt, kun je die week ook al contact opnemen met het leerlingencentrum via
onderbouw@eligant.nl.
Het is leuk en handig om ons al op sociale media te volgen. Je blijft dan goed op de hoogte van alles
bij ons op school.
Onze sociale media
Eligant Lyceum (https://www.facebook.com/eligantlyceum)
@eligantzutphen (https://www.instagram.com/eligantzutphen/)
@eligantlive (https://www.instagram.com/eligantlive/)
@kunsteligant (https://www.instagram.com/kunsteligant/)
@eligantbo (https://www.instagram.com/eligantbo/)
@eliganttalen (https://www.instagram.com/eliganttalen/)
Eligant Lyceum (https://www.youtube.com/c/EligantLyceum)
Dus:
 Maandag 30 augustus ben je nog vrij. Het team start dan al wel en maakt de school klaar voor
het nieuwe schooljaar.
 Dinsdag 31 augustus om 8:45 uur begint jouw schooljaar met de introductieweek. Die week
maak je verder kennis met je klasgenoten, je coach en docenten, met medewerkers van school,
de school zelf én met Zutphen.
 Vanaf maandag 6 september heb je les volgens het rooster.

Ben jij klaar
voor de start?

Kennismakingsavond voor ouders – online
Aan het begin van het schooljaar organiseren wij een kennismakingsavond voor de ouders van alle
nieuwe brugklassers. Tijdens deze avond delen we algemene informatie met jullie. Dat doen we
online. Donderdag 30 september zijn de eerste driehoeksgesprekken. Aan het begin van het
nieuwe jaar krijgen jullie alle data voor de driehoeksgesprekken en de exacte tijd voor de online
kennismakingsavond. We houden jullie dus op de hoogte!
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Fijne vakantie en tot 31 augustus!
De kennismakingsmiddag zit erop! We hopen dat je een leuke middag had. Natuurlijk ken je je
klasgenoten en je coach nog niet heel erg goed, maar dat verandert zeker in de eerste schoolweek.
Op dinsdag 31 augustus zien we je graag weer. Dat is de eerste dag van de introductieweek. Tot en
met vrijdag 3 september (dat is het einde introductieweek) maak je verder kennis met je klas, met
de coaches, met docenten en medewerkers, je ontmoet vast ook leerlingen van andere klassen, je
gaat op ontdekkingstocht door het gebouw, maakt een begin in SOM, met afkortingen én je leert
Zutphen beter kennen.
Door de kennismaking met je coach, de kennismakingsmiddag met je klas én de introductieweek
maak je een goede start op jouw nieuwe school.
Voor nu wensen we je een leuke afsluiting met groep 8 en een heel fijne zomervakantie. Veel plezier,
geniet ervan en tot dinsdag 31 augustus 8:45 uur. We kijken er naar uit om jou en je klas dan weer
te zien!
Hartelijke groet, ook namens heel team Eligant onderbouw,

Marieke van Loo
teamleider
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We wensen jullie allemaal
een fijne vakantie en
graag tot ziens in het nieuwe
schooljaar 2021-2022!

