Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de
toekomstige leerlingen havo2,
havo3, havo4 en havo5

BEWAAR DEZE INFORMATIE GOED !

Eindhoven, juni 2019
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Voor alle leerlingen van havo2 t/m havo5 start het schooljaar 2019/2020 op maandag 19 augustus 2019 met
een introductieprogramma (met of zonder activiteit).
In de bijlage treft u een overzicht aan van het programma waaronder de aanvangstijd, het lokaal waar uw
zoon/dochter verwacht wordt en de activiteit.
De leerlingen van havo2 t/m havo4 starten op dinsdag 20 augustus 2019 volgens het normale lesrooster met
de lessen. Op dinsdag 20 augustus hebben de leerlingen uit havo5 een survivaldag in Reusel.
De leerlingen van havo5 starten op woensdag 21 augustus 2019 t/m vrijdag 23 augustus met de
profielwerkstukweek. Vanaf maandag 26 augustus starten de leerlingen volgens het normale lesrooster met
de lessen.
Onderstaand treft u een overzicht aan van de algemene ouderavonden die aan het begin van het schooljaar
gepland zijn.
Houdt u deze datum alvast vrij. Nadere informatie volgt na de vakantie.
Algemene ouderavonden havo2 t/m 5:
Datum
havo2
27 augustus 2019, 20.00 uur
havo3
29 augustus 2019, 20.00 uur
havo4
29 augustus 2019, 19.00 uur
havo5
27 augustus 2019, 19.00 uur

Met vriendelijke groet,

R. Franssen
Adjunct-directeur havo
Bijlage: 1
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BEWAAR DEZE INFORMATIE GOED !

havo2
Klas
h2a
h2b
h2c
h2d

Lokaal
B01
B02
B03
B04

Mentor
Mw. A. v.d. Zanden
Mw. S. Achatz
Dhr. D. Kaal
Dhr. D. Loijen

Aanvang/einde introductie op school 19 augustus 2019
10.30 – 11.00 uur
10.30 – 11.00 uur
10.30 – 11.00 uur
10.30 – 11.00 uur

Programma introductiedag havo-2
10.30 uur
11.00 uur
11.30 uur
13.30 uur

- Introductie op school
- Vertrek per fiets naar het zwembad
- Verzamelen bij het Ottenbad, Vijfkamplaan 12, 5624 EB Eindhoven
Gezamenlijk entree onder begeleiding van de mentoren.
- Einde introductieprogramma

Vanaf 13.30 uur is er de mogelijkheid om in het Ottenbad te blijven (zonder toezicht van de mentoren!)
Indien u hiervoor toestemming verleent graag bijgaande brief door uw zoon/dochter bij aanvang van het
programma af laten geven bij de mentor. (zie de apart bij dit bestand bijgevoegde brief).
De sluitingstijd van het zwembad is 19.30 uur.
Meenemen: zwemkleding, handdoek, zonnebrandcrème en eventueel iets te eten!
Fiets: controleert u of de fiets in orde is?
Entree zwembad en frietjes eten zijn inbegrepen!

havo3
Klas
h3a
h3b
h3c

Lokaal
V02
V03
V04

Mentor
Dhr. R. Buijs
Mw. Y. Vermeulen
Dhr. L. Hoevenaars

Aanvang/einde introductie op school 19 augustus 2019
12.30 – 14.00 uur
12.30 – 14.00 uur
12.30 – 14.00 uur

Programma introductiedag havo-3
12.30 uur:
14.00-15.15 uur:

- introductie op school
Daarna fietsen naar het Bowling Center op de Vijfkamplaan in Eindhoven.
- Bowlen.

Meenemen: agenda, schrijfgerei, lunch, en sokken voor de bowlingschoenen.
Fiets: controleert u of de fiets in orde is?.

Voor havo4 en havo5 zie volgende bladzijde.
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havo4
Klas
h4a
h4b
h4c
h4d
h4e

Lokaal
V21
V22
V25
V26
V27

Mentor
Dhr. S. Nizet
Dhr. J. Perry
Dhr. J. Buijs
Mw. J. Uphoff
Mw. Y. v.d. Werf

Aanvang/einde introductie op school 19 augustus 2019
11.00 – 11.45 uur
11.00 – 11.45 uur
12.15 – 13.00 uur
12.15 – 13.00 uur
13.30 – 14.15 uur

Programma introductiedag havo-4
Op maandag 19 augustus vindt de introductie voor havo4 plaats. De dag bestaat uit een kennismaking
met de klas en de mentor en vlottenbouwen bij LACO Strandbad Nuenen. Voor deze laatste activiteit is
het fijn als je kleren aan hebt die vies en nat mogen worden en als je een setje droge kleren en een
handdoek meeneemt. Bij mooi weer kun je ook je zwemkleding meenemen.
Klassen h4a en h4b:
11.00 uur
- Klas h4a: ontvangst en kennismaking in lokaal V21
Klas h4b: ontvangst en kennismaking in lokaal V22
11.45 uur
- Vertrek per fiets naar Laco Strandbad in Nuenen
12.15-13.30 uur - Instructie, vlottenbouwen en wedstrijd
Klassen h4c, h4d:
12.15 uur
13.00 uur
13.30-14.45 uur
Klas h4e:
13.30 uur
14.15 uur
14.45-16.00 uur

Klas h4c: ontvangst en kennismaking in lokaal V25
Klas h4d: ontvangst en kennismaking in lokaal V26
Vertrek per fiets naar Laco Strandbad in Nuenen
Instructie, vlottenbouwen en wedstrijd

- Klas h4e: ontvangst en kennismaking in lokaal V27
- Vertrek per fiets naar LACO Strandbad in Nuenen
- Instructie, vlottenbouwen en wedstrijd

Meenemen: agenda, schrijfgerei, handdoek, evt. droge kleding en fiets.

havo5
Klas
h5a
h5b
h5c
h5d
h5e
h5f

Lokaal
B07
B10
B12
B15
B16
B17

Mentor
Dhr. B. Schoonen
Dhr. H. v. Oorschot
Dhr. R. Schra
Mw. B. Coopmans
Mw. S. Wevers
Mw. E. Vloet

Aanvang/einde introductie op school 19 augustus 2019
12.00 – 14.00 uur
12.00 – 14.00 uur
12.00 – 14.00 uur
12.00 – 14.00 uur
12.00 – 14.00 uur
12.00 – 14.00 uur

Programma introductiedag havo-5
12.00 – 14.00 uur - Introductie op school
Meenemen: agenda en schrijfgerei
Dinsdag 20 augustus 2019
Survivaldag havo5 in Outdoorpark Reusel
08.30 uur
- verzamelen voor de school
09.00 uur
- vertrek naar Reusel met de bus
16.45 uur
- terug op school
Hier ga je naar toe: YouTube: Eckartcollege H5 aftermovie Outdoorpark Reusel
Tip: trek gemakkelijk zittende kleding aan en sportschoeisel.
Neem een lunchpakket en drinken mee!
Mocht je fysieke beperkingen hebben (epilepsie, gewrichtsklachten etc.) geef dit dan door aan je mentor!

Zie volgende pagina voor aanschaf schoolboeken
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AANSCHAF SCHOOLBOEKEN
Beste leerling,
Welkom bij Iddink! Iddink verzorgt de levering van je gratis schoolboeken en leermiddelen voor
jouw school. Het enige wat je hoeft te doen is ze bij ons bestellen. Hoe je dat doet lees je in
onderstaande informatie.
Hoe kom je aan je nieuwe schoolboeken?
Het is belangrijk dat je je schoolboeken vóór de zomervakantie bestelt.
Om je schoolboeken te bestellen ga je naar de site van Iddink.
Veel boeken zijn tweedehands omdat we ze meerdere jaren gebruiken. Deze boeken moet jij aan
eind van het schooljaar dus weer inleveren.
Bestel vóór maandag 8 juli 2019!
Het is belangrijk dat je vóór maandag 8 juli 2019 bestelt zodat je zeker weet
dat je je schoolboeken vóór de start van het schooljaar in huis hebt. Zorg
wel dat je eerst zeker weet naar welke klas je volgend schooljaar gaat.
Als je later bestelt, kost het extra tijd en geld om je bestelling verzendklaar te maken. Deze
extra kosten brengt Iddink gedeeltelijk in rekening.
Hoe bestel je?
Ga vandaag nog naar www.iddink.nl/bestellen en maak een persoonlijk account aan.
Schoolcode
Tijdens het bestellen vragen we naar je schoolcode.
Voor jou school is deze 88YF2S2P.
Is de leermiddelenlijst nog niet beschikbaar? Laat dan je e-mailadres achter, je ontvangt
van ons een e-mail zodra je kunt bestellen.
Akkoord
Tijdens het bestellen zal ook om akkoord van je ouder(s)/verzorger(s) worden gevraagd.
Zorg dus dat ze in de buurt zijn als je bestelt, dan is het zo geregeld.
Levering pakket
Als je vóór maandag 8 juli 2019 bestelt, levert Iddink je bestelling in de periode van
maandag 22 juli t/m zaterdag 17 augustus 2019.
Zodra je bestelling onderweg is, ontvang je per mail informatie over de status van je
bestelling.
Op vakantie of niet thuis?
Geen probleem. Je ontvangt een kaartje in de brievenbus met aanwijzingen waar je je pakket kunt
ophalen.
Contact / meer informatie
Heb je een vraag, kijk dan op www.iddink.nl/contact . Hier hebben we heel veel vragen
en antwoorden staan en vind je ook de verschillende contactopties mocht je er niet uitkomen.
Wij wensen je alvast een fijne zomervakantie toe!
Iddink
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B. OVERIGE BOEKEN EN LEERMIDDELEN DIE AANGESCHAFT DIENEN TE
WORDEN IN MAVO-2 / 3 / 4, HAVO-2 / 3 / 4 / 5 en VWO-2 / 3 / 4 / 5 / 6.
De volgende spullen dienen te worden aangeschaft, voor zover dat nog niet is gebeurd:
VAK

SCHOOLSOORT

AAN TE SCHAFFEN

Algemeen

Mavo,
Havo,
Vwo

- enkele schriften of een schrijfblok
- kleurpotloden
- schoolagenda
- rekenmachine
- pen blauw / zwart

Nederlands

Mavo,
Havo,
Vwo

woordenboek Nederlands

Voorkeur voor ‘van Dale’ pocketwoordenboek

Engels

Mavo,
Havo,
Vwo

woordenboek Ne/En
woordenboek En/Ne

Wij adviseren voor:
de onderbouw: ‘van Dale’ Pocketwoordenboek
de bovenbouw: Wolters Kluwer handwoordenboek

Cambridge
Engels

Havo,
Vwo

Duits

Mavo,
Havo,
Vwo

woordenboek Ne/Du
woordenboek Du/Ne

Voorkeur voor ‘van Dale’ pocketwoordenboek

Frans

Havo,
Vwo

woordenboek Ne/Fa
woordenboek Fa/Ne

Voorkeur voor ‘van Dale’ pocketwoordenboek

Aardrijkskunde

Mavo,
Havo,
Vwo

Indien al in bezit: Grote Bosatlas
54e druk Wolters-Noordhoff.
Bij voorkeur echter de 55e druk!!!!!!!

Wiskunde

Mavo-2/3/4
Havo-2/3,
Vwo-2/3

- twee maal een A4 ruitjesschrift (1 cm x 1 cm)
- geodriehoek
- passer
- rekenmachine

Wij hechten er erg aan dat alle leerlingen dezelfde
rekenmachine hebben. De aanbevolen rekenmachine is de
Casio FX82EX-ClassWiz. Deze is te koop online en in de
winkel. Bestelt u via www.rekenmachines.com gebruik
dan inlogcode ecka5631.

Havo 4/5
Vwo 4/5/6

- twee maal een A4 ruitjesschrift (1 cm x 1 cm)
- grafische rekenmachine

Wij hechten er erg aan dat alle leerlingen dezelfde
rekenmachine hebben. De toegestane rekenmachine is de
Casio FX-CG50. Deze is te koop online en in de winkel.
Bestelt u via www.rekenmachines.com gebruik dan
inlogcode ecka5631. (In Vwo-6 kan de Casio FX-CG20
nog gebruikt worden indien deze voorzien is van de
verplichte examenstand),

Mavo,
Havo,
Vwo
Havo,
Vwo

- snelhechter
- schrijfpapier

Mavo,
Havo,
Vwo

Voor de lessen L.O. dient een sporttenue te worden meegenomen en dat moet aan de volgende eisen
voldoen:
Shirt:
- T-shirt of poloshirt.
- tijdens buitenlessen mag een trainingspak gedragen worden.
Broek:
- trainingsbroek of korte sportbroek.
- afgeknipte (spijker-)broeken zijn niet toegestaan.
Schoeisel:
- dit mag niet buiten sportaccommodaties gedragen worden en mag geen noppen of afgevende
zolen hebben (i.v.m. strepen op de vloer).
- het dient ook altijd goed schoon te zijn in verband met de hygiëne in de sportzalen.
Naam:
- Voorkom kwijtraken!
- Het is aan te raden de naam van de leerling in het label van de sportkleding en/of schoeisel
te noteren.

Muziek (Cultuur)

Onderzoek en
ontwerpen
(O&O)
Lichamelijke
Opvoeding

BIJZONDERHEDEN

Cambridge Advanced Dictionary (+ CD-ROM) (aanbevolen;
niet verplicht!)

- usb-stick 8 gb
- potlood, pen en gum

Zie volgende pagina voor aanschaf rekenmachine
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Aan de ouders / verzorgers van de leerlingen die in schooljaar 2019-2020 in de brugklas zitten.
Betreft: Bestelling rekenmachine
Geachte ouder/verzorger,
In de brugklas volgen alle leerlingen het vak wiskunde. Voor dit vak is het werken met een rekenmachine
verplicht.
Op het Eckartcollege wordt in de onderbouw gewerkt met de Casio fx82EX-ClassWiz.
Deze rekenmachine is niet opgenomen in het gratis boekenfondspakket.
De school heeft een scherpe aanbieding ontvangen van Scheepstra Rekenmachines. Omdat het op het
Eckartcollege om een groot aantal leerlingen gaat, heeft u daarmee de vrijblijvende mogelijkheid om
deze rekenmachine bij ons aan te schaffen voor de scherpe prijs van € 13,50 (incl. BTW).
De Casio fx82EX-ClassWiz is in zwart en roze (pink) leverbaar.
Op verzoek van de school geschiedt de betaling per leerling. De betaling geschiedt uitsluitend* via een
iDEAL-betaling op onze website: www.rekenmachines.com
Leerlingen kunnen hiervoor inloggen met hun roepnaam (leerling), achternaam (leerling), klas (mavo1,
havo1, ed), emailadres en de volgende inlogcode:

Inlogcode: ecka5631
Vervolgens verschijnt er een keuzemenu (indien van toepassing) waar men de gewenste rekenmachine
kan selecteren, vervolgens kunnen de leerlingen/ouders/verzorgers via het iDEAL-menu de betaling
verrichten. De rekenmachine wordt op 19 augustus op school afgeleverd en de school zorgt voor de
distributie naar de leerlingen, dit zal gebeuren in de wiskunde les door de vakdocent, waarschijnlijk
in de tweede schoolweek.
Uiterste besteldatum: 9 augustus 2018
LET OP: Na het inloggen op www.rekenmachines.com staat een teller waarop staat hoeveel dagen u nog de tijd
heeft om te bestellen. Mocht u te laat zijn met bestellen dan wordt de rekenmachine naar uw privéadres gestuurd,
wij rekenen hiervoor € 5,95 extra voor de verzendkosten. Mocht u de rekenmachine eerder willen ontvangen dan
kunt u dit ook aangeven, ook dan wordt deze aangetekend naar uw privéadres gestuurd met een toeslag van € 5,95.
Een bestelde en betaalde rekenmachine dient te worden afgenomen.

Mocht uw rekenmachine een defect vertonen, dan verwijzen wij u naar de garantievoorwoorden, deze
kunt u vinden op onze website www.rekenmachines.com, rechtsboven in de balk onder Garantie.
Scheepstra Rekenmachines
Postbus 716 - 9200 AS Drachten - Tel. 0512 53 83 53 - K.v.K. nr. 01091523
info@rekenmachines.com - www.rekenmachines.com - IBAN NL36ABNA0450453944 – BICcode ABNANL2A

* indien u niet met iDEAL kunt betalen, kunt u het bedrag o.v.v. naam leerling en school ook vooruit per bank betalen op ons
IBANreknr. NL36ABNA0450453944. Voor de verwerking is het noodzakelijk als leerling wel in te loggen zonder de iDEAL-transactie te
voltooien.
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