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Hilversum, 20 juli 2022 

       

Betreft: start schooljaar 2022-2023 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

 

Volgend schooljaar zal uw zoon of dochter in VWO 5 zitten en ik informeer u graag alvast over de 

start van het nieuwe schooljaar.  

 

Het nieuwe schooljaar begint met de “lectio brevis” op dinsdag 30 augustus om 13.00u, een 

bijeenkomst waarin de leerlingen het rooster ontvangen en algemene informatie over het 

schooljaar krijgen. De indeling van de mentorgroepen en lokalen zal dinsdag 30 augustus worden 

opgehangen bij de receptie van het ABC-gebouw. Ons schoolsysteem SOMtoday wordt pas weer 

30 augustus volledig opengesteld voor leerlingen, dus als uw zoon/dochter voor die tijd een 

foutmelding krijgt bij het inloggen in SOMtoday dan klopt dat.  

 

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 hoop ik te ontmoeten op de algemene ouderavond van donderdag 15 

september. U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging.  

 

Excursie 

In de week van 19 tot en met 23 september staat de reis naar het buitenland gepland voor vwo 5. 

De vwo-leerlingen gaan naar Barcelona, Schotland, Zuid-Frankrijk, Praag of Elba en de 

gymnasiasten zullen naar Rome gaan. Meer informatie over de verschillende reizen krijgt u tijdens 

de algemene ouderavond op donderdag 15 september.  



Zou u via bijgevoegd formulier de benodigde gegevens over uw zoon/dochter aan ons door 

kunnen geven? Dan kunnen wij in de zomer alvast voorbereidingen treffen voor de organisatie 

van deze reizen. https://forms.office.com/r/eVNFBHphW7  

 

Mocht de excursie vanwege aanscherping van de corona-regels onverhoopt niet door kunnen 

gaan, laten wij u dit uiteraard weten.  

 

Laptop 

Op het Alberdingk Thijm College hebben alle leerlingen een laptop, waarvoor een huur-

/koopovereenkomst voor een periode van drie jaar wordt afgesloten. Als uw kind komend 

schooljaar voor het eerst op het ATC start, wordt voor hem of haar een nieuwe laptop besteld. Hij 

of zij ontvangt in dat geval de laptop en het bijbehorende laptopcontract tijdens de lectio brevis. 

Het laptopcontract dient in de eerste week ondertekend bij de mentor te worden ingeleverd. 

 

Ik wens iedereen een hele mooie zomervakantie en verheug me erop de leerlingen in het volgend 

schooljaar te mogen begroeten!  

 

Hartelijke groet,  

 

Anneloes Leijenhorst 

Afdelingsmanager vwo 5 en 6 

a.leijenhorst@atscholen.nl  

 

 

 

 

 

 Bijlagen:  

1. Brief “Digitale services ATC” 

2. Overzicht van de schoolkosten (DienstVerleningsOvereenkomst – DVO) 
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