
 

PORTEUM LYCEUM 
1 HAVO/VWO 

1 GYMNASIUM 
KENNISMAKINGSMIDDAG WOENSDAG 23 JUNI 2021 

 
WELKOM! 
Jij start aankomend schooljaar bij Porteum in het Porteum Lyceum 
HAVO/VWO & Gymnasium. Hier vind je alle informatie die je nodig 
hebt om na de zomervakantie goed te kunnen starten.  
 
 
Eerste schooldag 
Vrijdag 27 augustus 2021 is jouw eerste schooldag. Je wordt die dag om 8.15 uur 
bij de ingang van het Technasium tussen de gebouwen Peil en Echo verwacht. Zorg 
dat je hier op tijd bent. Je mentor houdt een bordje met jouw klassenletter omhoog. 
Als je op de fiets komt, zet je fiets dan eerst in de fietsenstalling van het gebouw Peil. 

Jouw schoolgebouw 
Jouw klas is gevestigd in het Technasium tussen het gebouw Peil en Echo.  In 
gebouw Echo heb jij je thuisbasis en vind je alles wat je nodig hebt om goed te 
kunnen starten: van je eigen conciërge tot je eigen pauze-ruimte en schoolplein. Op 
27 augustus zul je het gebouw voor het eerst bezoeken.  

 

 

 

 

 

  

 

Wist je dat …  
De letter ‘E’ in je 

klasnaam staat voor 
Echo, de naam van 

jouw schoolgebouw? 
Op de afbeelding zie je 

welk gebouw dit is. 



 

Boeken bestellen 
Om het schooljaar goed te kunnen starten, is het belangrijk dat je het juiste 
boekenpakket bestelt bij via VanDijk.nl. Maak een account aan op de site en bestel je 
boeken. Let op dat je het juiste niveau aanklikt. (Porteum Lyceum - HV of HV TTO of 
HV TECH of HV TECH TTO of GYM). Jouw ouders ontvangen ook een mail met de 
juiste link naar de site voor het bestellen van je boeken. Je kan bestellen vanaf 8 juli 
2021. Jouw boekenpakket wordt bij je thuisbezorgd. 

 

Benodigdheden aanschaffen 
Naast je lesboeken heb je ook materialen nodig. Het docententeam verwacht van jou 
dat je het volgende hebt: 

• etui 
• zwarte of blauwe pennen 
• nakijkpennen (bijvoorbeeld rood 

of groen) 
• potloden 2B, 2H, 2HB 
• kleurpotloden 
• markeerstift(en) 
• schaar 
• puntenslijper 

• gum 
• lijmstift 
• liniaal  
• geodriehoek en windroos 
• passer 
• 2x ruitjesschrift (1x1cm, A4) 
• 8 x lijntjesschrift (A4 of A5) 
• rekenmachine (Texas 

Instruments TI-30XB Multiview) 

 
Lichamelijke opvoeding (gym) 
Voor de gymlessen heb je nodig: een t-shirt met korte mouwen en een (korte) 
sportbroek of legging. Voor de binnenlessen: zaalsportschoenen (non-marking). Voor 
de buitenlessen: sportschoenen met een goed profiel.  
 
Let op: het is niet toegestaan om in je normale kleding en schoeisel te gymmen en 
we verwachten van je dat je je na de gymles altijd omkleedt.  
 
Mentoren 

Klas Mentor(en) 
E1E-TT Marianne ten Berge en Ruben Ras 
E1F-TT Nathalie Schreuder  
E1G-TC Nadine Brouwer en Hetty O’Connor 
E1H-TC Jolanda Piket   
Afdelingsleider Vincent van Wanrooij 



 

 
 
 


