
Beste Havo 1-leerling,  

Op maandag 29 augustus 2022 start jouw nieuwe schooljaar  
in Havo 1 op de Ambelt-Hengeveldcollege.  
 
Je wordt dan uiterlijk om 08.30 uur op school verwacht, dan beginnen we. We zullen dan het eerste uur 
napraten over de vakantie en praktische zaken bespreken en regelen, maar daarna zullen we beginnen met 
de eerste (vak)lessen. Het is dus wel belangrijk dat je startklaar bent.  

Hieronder staan spullen die je nodig hebt in Havo 1. Of je deze ook allemaal zult gebruiken tijdens die eerste 
dag, dat weten we niet van tevoren, maar zorg in ieder geval dat je deze zaken bij je hebt.  

- 23-rings map (met 10 tabbladen) om losse papieren en stencils in op te bergen en te ordenen. 
- Etui, met hierin: 

o Pennen (blauw/zwart en een nakijkpen in rood/groen) 
o Potloden 
o Puntenslijper  
o Gum 
o Geodriehoek, graag flexibel 
o Passer 

Zaken die je niet mee naar school hoeft te nemen, maar wel thuis moet hebben, zijn: 

- Kaftpapier (boeken moeten in de eerste week gekaft worden) 
- USB-stick 

Overige benodigdheden vind je op een aparte lijst die jullie ook meekrijgen. 

Natuurlijk: Vergeet niet een lunchpakket en wat te drinken mee te nemen voor in de pauzes. 
 
Het lesrooster is nu nog niet bekend, dat zullen jullie op de eerste schooldag krijgen. 
De boeken krijg je thuis gestuurd, dat is vanuit school geregeld. 
 

Urenrooster 
Havo Hengeveldcollege 

Lesuren Havo 1  
door groepsdocent/mentor 

Lesuren Havo 1 
door vakdocenten 

 
1e uur   08:30 – 09:20 
2e uur   09:20 – 10:10 
3e uur   10:10 – 11.00 
   Pauze     11:00 – 11:15 
4e uur   11:15 – 12:00 
5e uur   12:00 – 12:45 
   Pauze     12:45 – 13:05 
6e uur   13:05 – 13:55 
7e uur   13:55 – 14:45 
 

 
Nederlands 
Rekenen 
Aardrijkskunde 
Geschiedenis 
Biologie 
Burgerschap 
Sova (sociale vaardigheid) 
Studievaardigheid 
Studie-uren (huiswerk maken) 

 
Wiskunde 
Engels 
Frans 
Gym 
Tekenen 
BeVo (beeldende vorming, dit 
is handvaardigheid) 

 
We wensen jullie eerst een hele fijne vakantie toe en zien jullie graag op                                                                                   

maandag 29 augustus voor de start van schooljaar 2022-2023! 

Met vriendelijke groet, 

Meneer Marcel Veltmaat     m.veltmaat@ambelt.nl  en Mevrouw Zoë Otten    z.otten@ambelt.nl  


