
 
 
Amsterdam, 9 juli 2021 
 
 
Beste leerlingen, ouder(s) en/of verzorger(s), 
 
De zomervakantie is net begonnen en toch kunnen we het niet laten om jullie en u te informeren 
over het nieuwe schooljaar dat op maandag 23 augustus start. We verwachten dat we na de 
zomervakantie voor alle leerlingen open kunnen gaan. Helemaal zeker is dat natuurlijk nog niet. Aan 
het einde van de vakantie sturen we een corona-update waarin we hier meer informatie over kunnen 
geven. Ook kunnen we dan laten weten of het dragen van een mondkapje ook na de vakantie 
verplicht blijft of niet (we hopen van niet natuurlijk).  
 
Hieronder het overzicht  voor de eerste dagen van de nieuwe cursus. Deze agenda is ook op de 
website terug te vinden: www.hlz.nl 
 
Maandag 23 augustus 
Op deze dag bereiden de medewerkers de nieuwe cursus voor op twee studiedagen. In principe zijn 
er dan geen activiteiten of lessen voor leerlingen.  
 
Dinsdag 24 augustus 
Deze dag maken de leerlingen kennis met hun nieuwe mentor en ze krijgen uitleg over de invulling 
van het komende schooljaar. Op maandag 23 augustus kun je op Magister zien wie je nieuwe mentor 
wordt en zie je ook in welk lokaal je wordt verwacht. Hieronder staan de tijden van het leerjaar 
waarin je volgend jaar zit: 
 
09.30 uur  tweede klassen in de aula, daarna met de mentor naar een lokaal 
 
10.00 uur  derde klassen in de aula, daarna met de mentor naar een lokaal 
 
10.30 uur  havo 4 klassen in de aula, daarna met de mentor naar een lokaal 
 
11.00 uur  vwo 4 klassen in de aula, daarna met de mentor naar een lokaal 
 
11.30 uur  vwo 5 klassen in de aula, daarna met de mentor naar een lokaal  
 
12.00 uur  havo 5 in de aula, daarna met de mentor naar een lokaal 
 
12.45 uur  vwo 6 in de aula, daarna met de mentor naar een lokaal 
   
 
Het is natuurlijk altijd wel weer spannend bij wie je volgend jaar in de klas komt. De leerlingen uit 
klas 1 hebben een voorkeur mogen aangeven. De samenstelling van klas 2 naar 3 wijzigt in principe 
niet. De leerlingen die doubleren, worden door de leerjaarcoördinator ingedeeld. In de bovenbouw 
wordt lesgegeven in verschillende lesgroepen/clusters. Het is om die reden daar niet mogelijk om 
een voorkeur uit te spreken bij wie je in de klas komt.   

http://www.hlz.n/


 
 
Woensdag 25 augustus 
Start van de lessen vanaf 08.30 uur t/m het 9e uur volgens lesrooster in Magister. 
De brugklassen volgen een apart introductieprogramma. De informatie hierover wordt via een aparte 
brief verstuurd. 
 
Boeken bestellen 
We stappen komend schooljaar over naar een andere leverancier van de schoolboeken. U kunt deze 

bestellen bij Van Dijk. Alle informatie hierover kunt u terugvinden in bijlage 1 bij deze brief 

‘Bestelinformatie boeken bij Van Dijk’. In de volgende video: Hoe bestel ik boeken voor mijn kind?  

wordt u stap voor stap meegenomen hoe te bestellen. Let u erop dat u het juiste niveau aangeeft 

(havo of havo/vwo of vwo of Universalis). Denkt u er a.u.b. aan dat u de boeken voor maandag 12 juli 

bestelt.   

 
Bestellen T-shirts/polo's voor Lichamelijke Opvoeding: 
Tijdens de gymlessen dragen de leerlingen verplicht een HLZ shirt (polo of T-shirt). Vanaf komend 

schooljaar is de aanschaf hiervan alleen nog online mogelijk. Op de volgende site kunt u de bestelling 

plaatsen: www.schoolkleding.shop. Plaatst u deze bestelling a.u.b. voor maandag 12 juli. In de eerste 

schoolweken zullen de bestelde shirts, op een nog nader te communiceren moment, aan de kinderen 

worden uitgedeeld.  

We bieden verder de leerlingen de mogelijkheid om een HLZ trui aan te schaffen. De gymdocenten 

zullen de klas hierover informeren. Aanschaf van een trui is niet verplicht! De trui kost €25 en kan 

ook via de genoemde site worden besteld. 

 
Laptop huurkoop: 

Sinds vorig jaar is de laptop, naast de boeken, onderdeel van de leermiddelen die een leerling op het 

HLZ dagelijks op school nodig heeft. Op het HLZ gebruiken we naast de laptop ook schoolboeken. 

Laptops zijn er in allerlei soorten en maten. Wij hebben samen met de The Rent Company 4 modellen 

uitgezocht die geschikt zijn om op het HLZ mee te werken.  Kan uw zoon of dochter een laptop van 

thuis gebruiken? Of wilt u zelf een laptop aanschaffen? Dat is natuurlijk mogelijk. Omdat de laptop 

op school niet opgeladen kan worden, is de batterijduur belangrijk. Let ook op de snelheid en het 

geluid, want de leerlingen moeten natuurlijk snel en ongestoord kunnen werken. De precieze 

specificaties waar een laptop aan moet voldoen, staan hieronder aangegeven. Het nadeel is dat deze 

eigen laptop niet wordt ondersteund door onze ICT-medewerkers. U kunt ook een laptop via het HLZ 

aanschaffen. Wij hebben hiervoor afspraken met The Rent Company gemaakt. U kunt bij The Rent 

Company een nieuwe laptop kopen of huren, inclusief 2-, 3-, 4- of 5-jarig servicecontract. In de  

bijlage (Bestel)informatie The Rent Company vindt u meer informatie over het servicecontract en 

algemene voorwaarden. Ook op hun website staat meer informatie en uitleg over hun werkwijze en 

de prijsopbouw.  

  

Mocht deze laptop kapot gaan, dan kan er direct gebruik worden gemaakt van een leenlaptop. 

Mocht u financiële problemen ondervinden bij de aanschaf van de laptop, dan kunt u contact 

opnemen met René Donker (afdelingsleider onderbouw) (DONR@hlz.nl) , wij kunnen u 

doorverwijzen naar het Samenwerkingsverband en de Gemeente Amsterdam.  We hebben de 

https://vimeo.com/508032547
http://www.schoolkleding.shop/
mailto:DONR@hlz.nl


afspraak gemaakt dat de leverancier op woensdag  25 augustus uitlevert. Meer informatie volgt aan 

het begin van het schooljaar.  

 

Minimale Specificaties van een eigen device:  

Dual Band Wireless-AC (5Ghz) 

Accuduur: 8 uur 

Recente Intel processor 

Minimaal 4GB werkgeheugen 

Minimaal 120GB opslagruimte 

2 USB poorten waarvan 1 USB C 

Windows 10 of hoger 

Camera 

 
Ik vertrouw erop  dat ik u en jullie zo goed en voldoende heb geïnformeerd over de start van het 
nieuwe schooljaar. Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u of kun je contact opnemen met de 
leerjaarcoördinator. 
 
Voor nu wens ik iedereen een hele fijne vakantie toe! 
 
 
Vrolijke groet, 
 
namens de schoolleiding, 
Wilfred Vlakveld, rector. 
 
Bijlage 1 Bestelinformatie boeken bij van Dijk 
Bijlage 2 (Bestel)informatie The Rent Company 
 
 
 
 
 
 
 
 


