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Inleiding
Vakcollege Rijnmond Introkamp 2019
Datum:
Dinsdag 3 tot en met woensdag 4 september 2019
Locatie:
1 overnachting op school, activiteiten binnen en buiten
Tijden:
Dinsdag 08.00 uur op school tot en met woensdag na de Poldersport
Organisatie: Vakgroep LO sectie, mentoren, MT
Dinsdag:
Racing @ Rijnmond
Woensdag: Poldersport in de Kwakel
Direct in de eerste week zullen jullie een introductiekamp hebben. Op maandag hebben jullie
een korte dag op school, waarbij je wat praktische zaken regelt, zoals boeken, I-pad,
kluissleutels, roosters, enz.
Op dinsdag begin je met de Race @ Rijnmond, waarbij je een rondje rent in en om de school
en meestrijd voor de Race @ Rijnmond cup! Ook leer je zo gelijk goed de school van binnen
kennen!
Daarna ga je met je mentor naar het strand of Quick Boys en ga je aan de gang met
verschillende (kennismaking) spelen. Het programma duurt tot ongeveer 17.00 uur.
’s Avonds volgt, na het diner in de aula, het avondprogramma. Dat houden we nog even
geheim.
Op woensdag ga je met de bus naar Poldersport in de Kwakel. Daar ben je de hele dag bezig.
Bij terugkomst op school, aan het einde van de middag, gaan jullie weer huiswaarts.
Op donderdag beginnen je lessen volgens het rooster.

We hopen natuurlijk dat het een paar heel gezellige dagen gaan worden. Natuurlijk maken
we wel een paar afspraken met elkaar, voordat we op kamp gaan. Die afspraken, noem ze
maar de schoolkampregels, staan in dit boekje.
Alle zaken die je moet weten zijn in dit boekje te vinden. Lees het dus goed door. En laat dit
boekje ook thuis lezen. Thuis willen ze ook graag weten wat er tijdens het schoolkamp gaat
gebeuren.

We wensen jullie en onszelf een paar hele fijne dagen toe.
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De begeleiders
Maandag 2 september:
Hoofdleiding :
Klas 1GK1
Klas 1GK2
Klas 1K1
Klas 1K2
Klas 1KB1
Klas 1B1
Klas 1B2

M. de Geus en M. vd. Akker
Mentoren
KNT
WSK
MLT
BTB / GUY
JNS
JGR
OVR

2e begeleider

Dinsdag 3 september:
Hoofdleiding :
Klas 1GK1
Klas 1GK2
Klas 1K1
Klas 1K2
Klas 1KB1
Klas 1B1
Klas 1B2
Koks
Nachtploeg

M. de Geus en M. vd. Akker
Mentoren
KNT
WSK
MLT
BTB / GUY
JNS / KRL
JGR
OVR
Gert-Jan

2e begeleider

Woensdag 4 september:
Hoofdleiding :
Klas 1GK1
Klas 1GK2
Klas 1K1
Klas 1K2
Klas 1KB1
Klas 1B1
Klas 1B2

M. de Geus en M. vd. Akker
Mentoren
KNT
WSK
MLT
BTB / GUY
JNS / KRL
JGR
OVR

2e begeleider
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Programma
Maandag 2 september
Tijd
Activiteit
Melden op school in de aula
Met je mentor en jouw klas mee naar eigen
lokaal
Daar krijg en bespreek je:
- je rooster
- je I-pad
- je sleutel voor je locker (€ 10,- borg mee)
- schoolpasjes
- schoolregels

Klas 1B1
Klas 1B2
Klas 1GK1
Klas 1GK2
Klas 1K2
Klas 1K2
Klas 1KB1

Lokaal 204
Lokaal 203
Lokaal 202
Lokaal 019
Lokaal 209
Lokaal 208
Lokaal 219

En maak je kennis met jouw klas.

Roostervrij
Boeken kaften, laatste schoolspullen aanschaffen.
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Dinsdag 4 september
Tijd
Activiteit
09.00 Aankomst op school, melden bij je mentor.
09.15

Gezamenlijke start in de aula

09.30

Slaapspullen naar 001 brengen

09.45

Vertrek naar het strand / Quick Boys.

10.15

Start activiteiten deel 1

12.30

Lunch op locatie

13.00

Start activiteiten deel 2

17.00

Per klas terug naar school onder begeleiding van mentor

18.00

Diner in de aula op school

20.00

Avondprogramma

23.00

Slapen op school
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Woensdag 5 september
Tijd
Activiteit
07.30 Ontbijten + lunchpakket maken in de aula
08.45

Vertrek met bussen vanaf Nieuwe Duinweg naar Poldersport

10.00

Poldersport

14.30

Einde Poldersport

16.00

Terug op school
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Paklijst
Paklijst leerlingen
Schone kleren (voor 3 dagen)
- warme trui
- lange broek + korte broek
- ondergoed
- regenkleding
- sportkleding 1: voor dinsdag  sportkleding
- sportkleding 2: voor Poldersport
- loop- of sportschoenen
- zwemspullen
- pyjama
- ondergoed
Kampboekje
Slaapzak + slaapmat
Warme trui
Toiletspullen
Handdoek / badlaken
Een plastic tas voor je wasgoed
Badslippers
Zonnebrand
Eventueel medicijnen
Gezelschapsspel / stok kaarten
Flesje water
Zaklamp
1 theedoek
Medicijnen (eventueel aangeven bij leiding)
Lunchpakket voor dinsdagmiddag!!!
1 wit T-shirt zonder opdruk!!! (deze wordt beschilderd)
Thuis laten!!!
Dure spullen
Energiedrankjes
Alcolhol
Rookwaren
Mobiele telefoon
I-pad
Muziekapparaten / boxen / ‘oortjes’
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Kampregels
Tijdens het schoolkamp geldt het volgende reglement.
Jullie begeleiders verwachten dat jullie je aan deze regels houden:
 Het programma start op dinsdag om 09.00 uur.
Het programma eindigt op woensdag om 16.00 uur.
 Neem een goed lunchpakket mee voor de dinsdag.
We eten de lunchpakketten tussen de middag gezamenlijk op, op locatie.
 Gebruik van mobiele telefoons of muziekapparaten is niet toegestaan.
 Geen mobiele telefoon mee, laat deze lekker thuis.
 Natuurlijk wordt er nergens gerookt.
 Alcoholhoudende dranken zijn tijdens het schoolkamp verboden.
Ook energiedrankjes zoals Red Bull e.d. zijn wegens de bijwerkingen verboden!
 Gooi, waar je ook bent, afval steeds in de afvalbakken.
Gooi maandverband/tampons niet in de wc, maar in de afvalbakjes.
 Van 23.00 - 07.30 uur moet het rustig zijn op het terrein rond de school.
 De jongens slapen in 001A, de meiden in 001B.
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Informatie voor de thuisblijvers

Telefoonnummer in geval van nood:
Dhr. M. de Geus 071-4013128 (telefoonnummer school)
Dhr. M. vd. Akker 06-41392410

Verblijfadres:

Vakcollege Rijnmond
Louise de Colignylaan 2,
2224 VT Katwijk
info@vakcollegerijnmond.nl
telefoon 071-4013128
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