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Hilversum, 20 juli 2022 

 

Betreft: start schooljaar 2022-2023 

 

Beste ouder(s), verzorger(s),  

Volgend jaar zit uw zoon of dochter in klas VWO 4 van het Alberdingk Thijm College. 

Van harte wensen we dat het voor hem of haar een succesvol jaar zal worden. Met deze brief 

nodigen we uw zoon of dochter uit voor de start van het schooljaar en voorzien we u van 

informatie.  

Lectio brevis  

Het schooljaar start voor uw zoon of dochter op dinsdag 30 augustus met de "lectio brevis," een 

bijeenkomst waarin de leerlingen het rooster ontvangen en kennismaken met hun klas en 

mentoren. De "lectio brevis" begint op dinsdag 30 augustus om 11.30 uur in het ABC-gebouw. De 

indeling van de klassen zal bij binnenkomst van het gebouw te zien zijn. Somtoday wordt voor 

leerlingen opengezet op dinsdagochtend 30 augustus.  

Als uw kind komend schooljaar nieuw bij ons instroomt, wordt voor hem of haar automatisch een 

nieuwe laptop besteld. Hij/zij ontvangt in dat geval de laptop en het bijbehorende laptopcontract 

tijdens de lectio brevis.  

Kennismakingsdag 

Op woensdag 7 september zullen we met alle VWO-4 leerlingen een actieve kennismakingsdag 

organiseren. We eindigen deze dag met een barbecue op het schoolterrein. Aan het begin van het 

schooljaar ontvangt u verdere informatie hierover.  

 

 



 

 
 

Grafische rekenmachine  

Voor het vak wiskunde hebben de leerlingen in de bovenbouw een grafische rekenmachine nodig. 

Het benodigde type is TI-84 Plus CE-T. De rekenmachine kan via school worden aanschaft door 

bijgevoegd formulier ondertekend in te leveren op de eerste lesdag op 31 augustus in de 

mediatheek. De kosten hiervan bedragen ongeveer €110,- en worden nagefactureerd. Het is ook 

mogelijk de rekenmachine zelf elders te kopen, of over te nemen.  

Start lessen en ouderavond  

De reguliere lessen starten volgens het rooster op woensdag 31 augustus, en in deze eerste lessen 

zullen de boeken worden uitgereikt door de vakdocent. 

 

U als ouders/verzorgers hopen wij te ontmoeten op de ouderavond van maandag 12 september. 

U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging. 

 

We wensen iedereen een hele mooie zomervakantie en verheugen ons erop de leerlingen in het 

volgend schooljaar te mogen begroeten. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Arno Balk 

Afdelingsmanager vwo 4 

a.balk@atscholen.nl  

 

 

 

Bijlagen:  

1. Brief “Digitale services ATC” 

2. Overzicht van de schoolkosten (DienstVerleningsOvereenkomst – DVO) 

3. Bestelformulier Grafische rekenmachine 
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