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Amsterdam, juli 2020  
 

Betreft: Start schooljaar 2020 – 2021  

 

Geachte ouder(s)/ verzorger(s),  

Middels deze brief informeren wij u over diverse zaken die betrekking hebben op de start 
van het schooljaar 2020 - 2021. Het eerste deel betreft informatie voor alle leerlingen en 
ouder(s)/ verzorger(s), daarna volgt specifieke informatie per leerjaar. Deze brief wordt ook 
geplaatst op onze website http://damstedelyceum.nl 

Algemeen: schoolleiding 

De schoolleiding is per mail en telefonisch bereikbaar tot en met dinsdag 7 juli aanstaande 
en daarna vanaf donderdag 13 augustus. Op de website zijn eventuele aanvullende 
mededelingen te vinden met betrekking tot de start van het nieuwe schooljaar.  

Algemeen: boeken 

De schoolboeken worden via Van Dijk Educatie (VDE) geleverd. U kunt inloggen via 
https://www.vandijk.nl. Vervolgens logt u in of maakt u een account aan als u niet eerder bij 
VDE heeft besteld.  

Vul bij de plaats Amsterdam in, bij schoolnaam Damstede en kies vervolgens de juiste klas of 
groep. Nu wordt de boekenlijst van uw kind weergegeven. Bij het bestellen van de boeken 
hoeft u geen pakketnummer in te vullen. 

Indien gewenst kunt u extra schoolspullen via Van Dijk bestellen. Extra schoolspullen zijn 
voor eigen rekening, de factuur voor de boeken gaat direct naar Damstede. 

Algemeen: roosters en klassen 

De klassenindeling wordt op vrijdag 14 augustus bekend gemaakt via Zermelo, ons 
roosterprogramma. Mochten er eerder gegevens zichtbaar zijn in Magister over klassen en 
roosters, dan zijn deze niet betrouwbaar. Zermelo is leidend.  

Alle nieuwe leerlingen krijgen in de eerste schoolweek hun Magister en Zermelo account en 
weten dan wie hun mentor is, bij wie ze in de klas zitten en hoe hun rooster eruitziet.  

De indeling van de klassen is de taak en de verantwoordelijkheid van school. Bij de indeling 
wordt gelet op diverse factoren zoals het aantal leerlingen per klas. Het hoort bij de groei, 
ontwikkeling en zelfstandigheid van leerlingen om in nieuwe groepen hun plaats te kunnen 
vinden. Het is niet mogelijk om van klas te wisselen. 
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Algemeen: start schooljaar, introductie, jaarkalender  
 

Het schooljaar start officieel op maandag 17 augustus 2020. U kunt verderop in deze brief 
lezen op welk moment uw kind op school wordt verwacht. Hierover ontvangt uw kind deze 
week nog een aanvullende brief. 

Op vrijdag 21 augustus heeft de school vanaf 13.00 uur een personeelsmiddag, de leerlingen 
zijn daarom vanaf 13.00 lesvrij. 

De jaarkalender voor het schooljaar 2020 - 2021 wordt vanaf vrijdag 21 augustus via de 
website van de school gepubliceerd. Deze jaarkalender wordt regelmatig bijgewerkt en 
aangevuld. 

Leerjaar 1 en 2 

Leerjaar 1 en 2 hebben vanaf dinsdag 18 augustus tot en met donderdag 20 augustus 
kennismakingsactiviteiten binnen én buiten de school, en volgen vanaf vrijdag 21 augustus 
les volgens het rooster.  

Leerjaar 3 t/m 5 havo 

De leerlingen van 3 tot en met 5 havo hebben op dinsdag 18 augustus een mentorles én een 
kennismakingsactiviteit. Vanaf woensdag 19 augustus hebben zij les volgens het rooster.  
 

Leerjaar 3 t/m 6 vwo 

De leerlingen van 3 tot en met 6 vwo hebben op woensdag 19 augustus een mentorles én 
een kennismakingsactiviteit. Vanaf donderdag 20 augustus hebben zij les volgens het 
rooster. 

 

Mentor-Ouder-leerling gesprek (MOL gesprek) 

 

Eind september zullen de MOL-gesprekken plaats vinden. In deze gesprekken praten de 
mentor, leerling en zijn/haar ouders over wederzijdse verwachtingen en het belang van 
leerling- en ouderbetrokkenheid bij de school. De leerling heeft de hoofdrol en is bij ieder 
oudergesprek aanwezig. De betrokkenheid van ouders is van positieve invloed op de 
schoolse ontwikkeling van hun kind(eren). U ontvangt een uitnodiging en verdere informatie 
hierover van de mentor. 
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Vakanties en vrije dagen 
 

Herfstvakantie 10 oktober t/m 18 oktober 2020 

Kerstvakantie 19 december 2020 t/m 3 januari 2021 

Voorjaarsvakantie 20 februari t/m 28 februari 2021 

Tweede paasdag 5 april 2021 

Meivakantie 24 april t/m 9 mei 2021 

Hemelvaart 13 en 14 mei 2021 

Tweede Pinksterdag 24 mei 2021 

Zomervakantie 10 juli t/m 22 augustus 2021 

 

Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van deze brief dan kunt u vanaf 17 augustus 
contact opnemen met de leerjaarcoördinator van het betreffende leerjaar: 

Leerjaar 1 - Mw. L. Wagemakers, l.wagemakers@damstede.net    
Leerjaar 2 - Dhr. S. de Bruin, s.de.bruin@damstede.net     
Leerjaar 3 - Mw. O. Klabbers, o.klabbers@damstede.net    

Leerjaar 4 havo/vwo en 5 vwo - Dhr. J. Brink,  j.brink@damstede.net  
Leerjaar 5 havo en 6 vwo - Mw. A. Verhoeven,  a.verhoeven@damstede.net   

 
Wij wensen alle leerlingen en u als ouder(s)/ verzorger(s) een fijne vakantie en een goede 
start van volgend schooljaar toe!  

Namens de schoolleiding,  

 

Dhr. A. van der Want, directeur 

Mw. C.  Schirtzinger, afdelingsleider vwo 

Dhr. B. Amenchar, afdelingsleider 
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