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 Inlichtingen 
 

 Telefonisch tijdens de schooluren (08.00—16.30 uur) bij: 
 
Dhr. J. Meester 
Afdelingshoofd onderbouw 
jmeester@melanchthon.nl 
(010) 452 61 38 

   

Adres 
 Vredenoordplein 60 
 3061 PX Rotterdam 
 T (010) 452 61 38  
 W www.melanchthon.nl/kralingen 
 E kralingen@melanchthon.nl 
  
 

Postadres 
 Postbus 4269 
 3006  AG  ROTTERDAM 
 

Volg ons overal 
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#teamleerjaar1 
 
We hebben ook dit jaar weer 5 eerste klassen. Elke klas heeft 
een eigen mentor. Of mentrix, zo heet het als je mentor een 
mevrouw is. Meneer Meester is het afdelingshoofd van leer-
jaar 1. 

 
Je mentor geeft les aan jouw klas en heeft ook altijd een 
‘mentoruur’ waar hij of zij de klas spreekt. Als jij vragen hebt 
over de school, het lesrooster, je klas, toetsen enz. dan kun je 
deze altijd stellen aan je mentor. 
Je mentor is er ook voor je ouders of verzorgers: hij of zij on-
derhoudt het eerste contact met hen. Daarnaast houdt je 
mentor je cijfers in de gaten, je aanwezigheid en je gedrag. 
 
Kortom: een goede reden om goede vrienden te worden met 
je mentor. Want samen met hem of haar ga jij er een topjaar 

van maken! 
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HET GEBOUW 

3 

 

 
 
 

Het begin van het nieuwe schooljaar 
 
Een nieuwe school, nieuwe juffen en meesters en andere kinderen 
in je klas. Best spannend allemaal! 

 
Het nieuwe schooljaar begint officieel op 
 

MAANDAG 22 AUGUSTUS 2022 
 

Maar, maandag 22 augustus hoef jij nog niet naar school te ko-
men; wij gaan die dag gebruiken om alles gereed te maken om het 
nieuwe schooljaar goed op te starten. 
 
Op dinsdag 23 of woensdag 24 augustus worden jij en (één van) je 
ouders wel op school uitgenodigd voor een jaarstartgesprek met 
je mentor. We ontvangen je in ons gebouw aan het Vredenoord-
plein 60.  
 
Je krijgt daarvoor een uitnodiging in de laatste week van de zomer-
vakantie, daarin staat wanneer en hoe laat je wordt verwacht. De 
rest van deze twee dagen ben je nog vrij! 
 
Op donderdag 25 en vrijdag 26 augustus starten we niet gelijk met 
de lessen. Je krijgt een leuk programma aangeboden om alvast je 
nieuwe school en je nieuwe klasgenoten beter te leren kennen. 
 
Maandag 29 augustus gaan je eerste lessen op het voortgezet on-
derwijs echt beginnen... 
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Ouderbijdrage 
 

Voor het schooljaar 2020 – 2021 zullen (onder andere) de volgende 
kosten in rekening worden gebracht: 

 
 
 

A Kluisje  
 De huurprijs per schooljaar (verplicht)        
   

B Excursies             
 Gezien het wisselende karakter van deze activiteiten,  
 waaronder ook de introductiedagen, zijn de kosten hier- 
 voor slechts bij benadering te bepalen. 
 

C Schoolreis             
 Deze wordt aan het einde van het schooljaar georga- 
 niseerd voor alle leerlingen. 
 

D Communicatie 
 Inloggegevens voor enkele websites om thuis de resultaten,  
 roosterwijzigingen en het huiswerk te kunnen bekijken. Ook  
 spijbel-sms valt hieronder. 
 

 

TOTAAL:        ±    € 99,00 
 
Dit bedrag is slechts een indicatie. Het exacte bedrag staat op de 
factuur die na de zomervakantie wordt verstuurd namens ons be-
stuur, het CVO. 
 

Laptop 
Voor de laptop wordt eenmalig apart € 35,- in rekening gebracht, 
dat u via internetbankieren overmaakt naar RentCompany. Daar-
door wordt u ook juridisch de eigenaar van de de laptop. 
Alle volgende jaren wordt deze 35 euro via de ouderbijdrage geïnd.  
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Betaling 
 
Onze school is aangesloten bij de vereniging voor Christelijk Voort-
gezet Onderwijs (CVO)  te Rotterdam. 
 
SCHOOLBOEKEN 
U ontvangt de schoolboeken tijdens het jaarstartgesprek aan het 
begin van het nieuwe schooljaar; u hoeft deze dus niet zelf te be-
stellen! De schoolboeken worden vergoed door de Overheid; voor 
u zijn deze dus gratis! Uiteraard zal eventuele aangebrachte schade 
en/of vermissing wel in rekening worden gebracht. 
 
OUDERBIJDRAGE 
Na de zomervakantie ontvangt u een acceptgiro van ons bestuur, 
het CVO. Daarop staan de schoolkosten en de vrijwillige ouderbij-
drage vermeld. 
 
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage die wij vragen van de 
ouders te behoeve van de niet (voldoende) gesubsidieerde school-
kosten. We zullen uw kind nooit uitsluiten van activiteiten, maar  
we kunnen wel besluiten minder activiteiten aan te bieden als er 
onvoldoende betalingen binnenkomen. Op onze website 
(www.melanchthon.nl/kralingen) en het formulier ‘ouderbijdrage’ 
dat u tijdens het jaarstartgesprek ondertekent, ziet u exact waar-
voor u precies betaalt. 

 
Tegemoetkoming in de studiekosten 
 
Via het Jeugdfonds kunt onder bepaalde voorwaarden een tege-
moetkoming ontvangen voor de schoolkosten. U kunt dit via de 
school aanvragen bij onze medewerkers ouderbetrokkenheid. Dat 
zijn mw. K. Yilmaz en mw. Z. Nazoume. 
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Voor de nieuwe leerlingen 
 
Heb ik alles voor het nieuwe schooljaar? 
 
Hieronder zie je een overzicht van de spullen die je vóór het nieuwe school-
jaar is begonnen, nog nodig hebt. Je kunt dit blaadje er uit scheuren en 
meenemen, zodat je zelf kunt aankruisen wat je al hebt en wat je nog 
moet kopen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

✓  

 Een stevig etui 
Met daarin: 
 Enkele goede pennen 
 Een zwarte fineliner (voorkeurmerk: Pilot) 
 Een HB-potlood 
 Een 4B-potlood 
 Kleurpotloden (12 verschillende kleuren) 
 Een puntenslijper 
 Een goede gum 
 Een schaar 

 Een schoolagenda is NIET nodig! 

 Kaftpapier en etiketten 

 Oordopjes met een AUX 3.5mm jack uitgang 

 Voor TAAL & REKENEN 
 Een kladblokje 
 2 schriften met een harde kaft (met lijntjes) 

Voor WISKUNDE 
 Een geodriehoek (merk: Aristo of Stanno) 
 Een eenvoudige passer 
 Een A4 ruitjesschrift (hokjes van 1x1 cm) 
 Een rekenmachine  
 merk:  
 Texas Instruments 30xB Multiview óf 
 Casio FX82 EX 
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✓  

 Voor BEWEGINGSONDERWIJS 
 Gymkleding*): een sportoutfit 
 Gymschoenen zonder zwarte zolen 
 

*) meisjes die een hoofddoek dragen, kunnen als ze dat willen bij 

bewegingsonderwijs een speciale sporthoofddoek omdoen! 

 Voor MENS & NATUUR 
 1 A4-schrift met een harde kaft 

 Voor NEDERLANDS 
 Een woordenboek Nederlands 

Merk: Prisma of Van Dale 
 Een A4 schrift met lijntjes 

 Voor ENGELS 
Woordenboek Nederlands - Engels 
(merk: Prisma) 

Woordenboek Engels - Nederlands 
(merk: Prisma) 

 Voor FRANS (alleen klas 1D en 1E) 
Woordenboek Nederlands - Frans 
(merk: Prisma) 

Woordenboek Frans - Nederlands 
 (merk: Prisma) 

 Voor SCIENCE 
Een A4-ruitjesschrift (hokjes van 1x1 cm) 

 Diverse gewone A4-schriften met lijntjes. 
(een stuk of 10) 

 Voor ALLE VAKKEN 
Een goede motivatie, veel gezelligheid, een vriendelij-
ke lach en veel zin in het nieuwe schooljaar! 


