
 
 
 
 
Hoorn, 24 augustus 2022 
 
 
Beste leerlingen, 
 
 
Jullie hebben nog een paar dagen vakantie en dan gaat het nieuwe schooljaar weer van start. Ik 

hoop dat jullie een fijne vakantie hebben gehad en lekker uitgerust zijn. Op de Copernicus hebben 

we alweer zin in het nieuwe schooljaar en we kijken er naar uit om jullie volgende week terug op 

school te zien. 

 

In deze brief informeren we jullie over de start van het nieuwe schooljaar.  

 

Boeken ophalen 

Jullie worden, volgens bijgaand schema, op maandag 29 augustus 2022 

op school verwacht voor een eerste kennismaking met je mentor en klasgenoten en je boeken op te 

halen.  
 
13.30 uur 2e klassen *  
13.45 uur  havo-4 en vwo-4 * 
14.15 uur  1e klassen in de onderbouwaula  
14.30 uur  havo-5 * 
14.45 uur  havo-3 en vwo-3 * 
15.00 uur vwo-5 en vwo-6 * 
15.00 uur mavo-3 en mavo-4 * 
* kijk in het schema verderop in deze mail in welk lokaal je op de aangegeven tijd moet zijn 
 
 
Special Class: met de leerlingen uit klas HV1A zijn individuele afspraken gemaakt voor het 
kennismakingsgesprek met de mentoren. 
 
Wij willen je er op wijzen dat alleen de eerste dag bezwaren kunnen worden ingediend tegen de 
uitgereikte boeken. Bij het boekenpakket is een klachtenformulier gevoegd dat op school kan 
worden ingevuld en direct bij je mentor ingeleverd moet worden. Klachten die later in het jaar 
worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen. De schoolboeken dienen, evenals de 
werkboeken, te worden gekaft. 
 
Rooster en klasindeling 
Vanaf donderdag 25 augustus of vrijdag 26 augustus kun je in Zermelo zien in welke klas je zit. Dat is 
later dan je gewend bent. Het is dit jaar een lastige puzzel om het rooster goed rond te krijgen en er 
wordt op dit moment nog steeds hard gewerkt om een zo goed mogelijk rooster voor het schooljaar 
te krijgen. De klasindeling (vooral in de bovenbouw) is afhankelijk van wat in het rooster kan en laat 
daarom ook wat langer op zich wachten. 
 
 



 
 
Inloggen in Zermelo kan met je leerlingnummer (beginnend met een B) en je wachtwoord. Mocht je 
het wachtwoord zijn vergeten dan kun je maandag op school een nieuw wachtwoord aanmaken. Dit 
kan helaas niet vanuit huis. 
 
De nieuwe brugklasleerlingen kunnen nog niet inloggen in Zermelo. Jullie gaan maandag op school 
met je mentor voor de eerste keer inloggen in Zermelo en dan met je mentor je rooster doornemen.  
 
Leerlingen die instromen op de Copernicus hoger dan in klas 1, horen deze week via de mail in welke 
klas ze zitten.  
 
Het is in principe niet mogelijk om van klas te ruilen. Dat kan alleen als er zwaarwegende 
argumenten zijn. Mocht dat voor jou gelden, dan kunnen jij of je ouders dat kenbaar maken bij je 
afdelingsleider per mail. De afdelingsleider neemt dan contact met jou en je ouders op.  
 
Agenda 
Voor klas 1, 2 en 3 wordt de schoolagenda door school verstrekt. Deze agenda is verplicht en wordt 
samen met de boeken op de eerste schooldag uitgereikt. 
 
Tenslotte  
Aan het einde van deze brief wensen wij jullie een fantastisch nieuw schooljaar toe. Laten we er met 
elkaar weer een fijn jaar van maken! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Pol Hinke     Thamea Hopman 
Directeur     Adjunct-directeur 

 
 


