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Aan alle ouders/verzorgers en leerlingen
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Den Haag, juli 2018
Geachte ouder, beste leerling,
Terwijl de zomervakantie is begonnen, zijn wij op school alvast bezig met de voorbereiding van
volgend schooljaar. In deze brief vindt u informatie over de start van het nieuwe schooljaar, het
brugklaskamp, de ouderbijdragen, over de boeken, gymkleding, lockers enz.
Startactiviteiten
De leerlingen worden op school verwacht voor het ophalen van het lesrooster en voor het volgen
van introductieprogramma’s en cursussen volgens onderstaand schema.
Maandag 27 augustus 2018
Ontvangst in de aula en aansluitend kennismaking met de mentoren
13.00 uur: Ontvangst brugklassen in de aula
13.30 uur: Ontvangst 2e klassen in de aula
14.00 uur: Ontvangst 3 havo en 3 vwo in de aula
14.30 uur: Ontvangst 3 en 4 mavo in de aula
15.00 uur: Ontvangst 4 en 5 havo in de aula
15.30 uur: Ontvangst 4,5 en 6 vwo in de aula
Dinsdag 28 augustus 2018
Introductieprogramma
08.00 - 15.00 uur: introductieprogramma voor alle brugklassen in lokalen.
Graag meenemen je etui, agenda en kleurpotloden
09.15 - 14.30 uur: introductieprogramma 2mavo in Delft (zie bijgevoegde brief
voor verdere informatie)
09.00 – 16.00 uur: introductieprogramma 3 mavo en 4 mavo in Bergschenhoek (zie bijgevoegde
brief voor verdere informatie)
11.00 – 14.30 uur: introductieprogramma 2 havo in Delftse Hout (zie bijgevoegde
brief voor verdere informatie)
09.00 – 13.00 uur: introductieprogramma 3 havo in Kijkduin (zie bijgevoegde brief voor verdere
informatie)
10.00 – 13.30 uur: introductieprogramma 4 havo bij de Tuinderij in de Lier (zie bijgevoegde brief
voor verdere informatie)
09.00 – 13.00 uur: introductieprogramma 5 havo in Kijkduin (zie bijgevoegde brief voor verdere
informatie)
10.00 - 16.00 uur: introductieprogramma 2 vwo in Kijkduin (zie bijgevoegde brief voor verdere
informatie)

10.30 - 13.30 uur: introductieprogramma 3 vwo
voor verdere informatie)
07.45 - 17.00 uur: introductieprogramma 4 vwo
informatie)
08.45 - 17.00 uur: introductieprogramma 5 vwo
informatie)
12.30 - 19.30 uur: introductieprogramma 6 vwo
verdere informatie)

in Scheveningen (zie bijgevoegde brief
in IJmuiden (zie bijgevoegde brief voor verdere
in Utrecht (zie bijgevoegde brief voor verdere
in Scheveningen (zie bijgevoegde brief voor

Lessen volgens rooster
Op woensdag 29 augustus starten de lessen volgens Zermelorooster.
Brugklasreis in september
Van 24 t/m 26 september gaan op reis naar Drenthe: 1h1,1h2.
Van 26 t/m 28 september gaan de klassen 1m1 en 1hm1 naar Drenthe.
Van 26 t/m 28 september gaan de klassen 1g1, 1a1,1ah1 en 1ah2 op reis naar Gelderland
Uw zoon of dochter krijgt aan het begin van het schooljaar schriftelijke informatie over de reis mee
naar huis. Wellicht ten overvloede vermelden we nogmaals, dat de deelname aan de brugklasreis
verplicht is. Hierop kunnen we geen uitzonderingen maken.
Gymkleding/ lessen lichamelijke opvoeding
De gymkleding kan dinsdag 28 augustus op school gekocht worden.
Graag gepast betalen aangezien de externe partij die de gymkleding levert niet de beschikt over
een pinautomaat.
Tijdens de lessen LO is het dragen van deze kleding verplicht. De kosten bedragen:
 Shirt € 16, =
 Korte broek € 8, =
 Trainingsbroek (optioneel) € 19,00
Leerlingen moeten bovendien beschikken over binnensportschoenen. Straatschoeisel en schoenen
met zwarte zolen zijn niet toegestaan in de sporthal. Met veld-gym wordt bij koud weer een
trainingspak aangeraden.
Voor leerlingen die een bril dragen wordt een sportbril aanbevolen. Brillen zijn niet verzekerd. Na
de gymles is er gelegenheid om te douchen. Het is aan te bevelen de gymkleding van een naam te
voorzien. Het dragen van sieraden b.v. kettingen, horloges e.d. is tijdens de les niet toegestaan.
De sectie L.O. stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken van persoonlijke eigendommen
zoals: mobiel, geld, sportkleding, sieraden, smartwatch etc.
Schoolboeken
De schoolboeken worden zonder kosten voor de ouders aan de leerlingen verstrekt. Lyceum
Ypenburg heeft een overeenkomst met Van Dijk. Het boekenpakket dient bij deze firma besteld te
worden. Dit kan digitaal via de bestelmodule op www.vandijk.nl. Uw zoon of dochter heeft bij het
rapport of tijdens de kennismakingsmiddag een informatiefolder van Van Dijk ontvangen. De
gehuurde boeken worden zonder borgsom geleverd en blijven eigendom van de leverancier. Indien
er schade ontstaat of wanneer een boek niet ingeleverd wordt aan het einde van het schooljaar,
zal Van Dijk u hiervoor een factuur sturen. Het boekenpakket ontvangt u in de laatste week van de
zomervakantie. Mocht u op problemen stuiten, dan kunt u contact opnemen met Van Dijk,
telefoonnummer 088-2030303.
Leermiddelen
Agenda, rekenmachine, schriften, computer, multomappen, pennen en dergelijke moet u zelf
aanschaffen. Een atlas en woordenboeken worden tijdens de lessen op school gratis ter
beschikking gesteld. Als uw zoon of dochter deze leermiddelen ook thuis of bij toetsen wil
gebruiken, dient u deze zelf aan te schaffen.

Examenklassen en LO
Leerlingen uit de examenklassen volgen een keuzeprogramma op sportaccommodaties in de
omgeving van de school. Dat betekent dat ze bij die lessen zelf moeten zorgen voor vervoer. Aan
dit keuzeprogramma zijn voor (ouders van) leerlingen geen kosten verbonden.
Facturen
U ontvangt onderstaande facturen digitaal na de zomervakantie.
- Activiteitenbijdrage
- Servicekosten
- Ouderraad
- Deelname talentgroep
- Brugklaskamp (Brugklas)
- CKV (3M, 4H, 4V, 5V)
- LO2/BSM (3M, 4H, 5H)
Overige activiteiten zoals reizen worden gedurende het schooljaar gefactureerd.
Ooievaarspas/ bijdrage in schoolkosten
Als u een Haagse Ooievaarspas heeft - dit wil zeggen dat u in Den Haag woont en uw zoon/dochter
naar een Haagse school gaat en dat u hiervoor in aanmerking komt - worden sommige bijdragen
tot een maximum van €125, = per jaar betaald door de gemeente Den Haag uit de subsidie
“Kinderen doen mee”.
Om te kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor deze bijdrage dient de leerling langs te
komen met zijn/haar ooievaarspas om deze bij de administratie te laten scannen. Dit moet elk jaar
opnieuw gebeuren.
Correspondentie
Zoals inmiddels gebruikelijk sturen wij brieven, nieuwsbrieven etc. via mail naar u door. Zorgt u er
daarom voor dat in Magister altijd het juiste e-mailadres vermeld staat. Mocht het niet goed staan
in Magister, dan kunt u bij “mijn instellingen” op het rode icoontje drukken, de gegevens wijzigen
en daarna bevestigen via het oranje icoontje. Mocht dit niet lukken, dan kunt u een mail sturen
naar info@lyceumypenburg.nl.
Soms gebeurt het dat mail van Lyceum Ypenburg als spam binnenkomt. Wij kunnen hier helaas
niets aan veranderen. Wat u kunt doen is het e-mailadres magistermail@lyceumypenburg.nl
invoeren bij uw contactpersonen. Uw systeem zal onze mails dan niet langer als spam zien.
Lockers
Alle leerlingen krijgen een locker toegewezen, die met een pasje of sleutel geopend kan worden.
Het gebruik van de locker is verplicht. De kosten, verbonden aan het gebruik van de locker, zijn
opgenomen in de service-en participatiebijdrage. Leerlingen die hun lockerpas kwijt zijn en een
nieuwe nodig hebben kunnen tegen betaling van €10,00 een nieuwe lockerpas krijgen. Voor
leerlingen met een sleutelkluis geldt dat ze zelf moet zorgen voor een nieuwe sleutel.
Mobiele telefoons
Leerlingen mogen geen gebruik maken van een mobiele telefoon zonder toestemming van de
docent tijdens lessituaties of in de mediatheek. In de digitale schoolgids (die op de site staat) vindt
u een toelichting op deze maatregel. In noodgevallen is uw zoon of dochter via ons altijd
bereikbaar op telefoonnummer 070-4132050.
Beperkt aantal plaatsen voor scooters/bromfietsen
Er zijn komend schooljaar 50 parkeerplaatsen voor scooters/bromfietsen beschikbaar. De huur
bedraagt €18, = per schooljaar. Je kunt je vanaf de eerst lesdag opgeven voor een plek bij de
receptie. Na betaling van de huur kun je gebruik maken van de toegekende scooter/bromfiets
plek.

Gebruik fotomateriaal
Lyceum Ypenburg maakt gedurende het schooljaar regelmatig foto’s op school en van leerlingen
en medewerkers. Heeft u bezwaar tegen het openbaar maken en verveelvoudigen van foto’s waar
uw zoon of dochter nadrukkelijk op afgebeeld staat, dan kunt u dit tot 14 september 2018
schriftelijk kenbaar maken bij ondergetekende.
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en wens u een mooie zomer toe.
Vriendelijke groet, mede namens de schoolleiding van Lyceum Ypenburg,
mw. drs. D.A.G. van Meeteren,
rector

