Hoi!
Welkom bij Greijdanus Zwolle! Leuk dat je bij ons
op school komt. Om te zorgen dat je niet voor
verrassingen komt te staan hebben we voor jou een
folder gemaakt met de belangrijkste informatie die je
nodig hebt voordat het nieuwe schooljaar start!
Lees de informatie goed door. Als je nog ergens
vragen over hebt kun je contact met ons opnemen.
De school is tijdens de zomervakantie van 15 juli tot
22 augustus gesloten.

Voorafgids
2019/2020
Greijdanus Zwolle
Campus 5
8017 CB Zwolle
038 – 4 698 698
zwolle@greijdanus.nl
www.greijdanus.nl/zwolle

Wanneer word je op school verwacht?
Ga je naar de eerste klas van de Praktijkroute, bb, kb, tl
of th? Dan moet je op dinsdag 27 augustus voor het eerst
naar school. Je wordt op 9.00 uur verwacht bij het FHgebouw.
Ga je naar de eerste klas van havo/vwo of vwo Delta?
Dan moet je op maandag 26 augustus voor het eerst naar
school. Je wordt om 10.30 uur verwacht op het D-plein.

Belangrijk om te weten

Benodigde schoolspullen
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Voor de zomervakantie krijgen je ouders/verzorgers
thuis een brief over de regelingen voor vervoer en
tegemoetkoming in de reiskosten.
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De officiële schoolgids staat vanaf 15 juli op de website
www.greijdanus.nl
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Het ouderportaal is vanaf de laatste week van de
zomervakantie beschikbaar. Je ouders krijgen de
inloggegevens via de post. Het leerlingportaal is
beschikbaar vanaf de eerste schoolweek. Je krijgt op
school een brief met de inloggegevens.
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Op school werken we met Chromebooks/Winbooks, en
die ontvang je in de eerste week op school. In de laatste
vakantieweek krijg je de bruikleen-overeenkomst voor
de Chromebook thuis gestuurd. Deze moet je de eerste
schooldag ondertekend meenemen.

Schoolagenda
Pennen
Potloden
Gum
Plakstift
Schaar
Kleurpotloden
Markeerstift
Schriften - lijn en ruit (1x1 cm)
Multomap
Geodriehoek
Passer
	Rekenmachine (Casio FX – 82MS of FX – 82ES)
Oordopjes voor bij je Chromebook/Winbook
	Gymspullen (shirt, broek en sportschoenen
zonder zwarte zool)
Kaftpapier
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De boeken die je nodig hebt worden door school besteld
en bij je thuis afgeleverd. De digitale boeken komen
op je Chromebook.

Hieronder zie je welke lestijden we hebben en waar je je
fiets neer moet zetten. Les 1 is alleen voor leerlingen uit
Zwolle.
Dagindeling
Les 1 08.00 Les 2 09.00 Les 3 10.10 les 4 11:30 les 5 12:45 Les 6 13.55 Les 7 15.00 -

09.00 uur
10.05 uur
11.10 uur
12:30 uur
13:45 uur
14.55 uur
16.00 uur

Fietsenstallingen
D-plein
havo 1, 2, 3
vwo 1, 2
FH-plein
vmbo 1-4

