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Belangrijk voor de leerlingen/ouders     Introkamp Vwo 
 
De leerlingen van Vwo 4, Vwo 5 en Vwo 6 gaan op introductiekamp van dinsdag 7 september t/m 
donderdag 9 september 2021. 
 
Locatie: De Dommelvallei, Schafterdijk 9, Borkel en Schaft 
 
Begeleiding: Onderwijsteam Vwo 4,5,6  
Het team bestaat uit:  

- Mentoren Vwo 4, 5 en 6 
- Teamleider dhr. V. van Groenendael 
- Organisator van het kamp dhr. J. Hakkens 
- Docenten en werknemers binnen het team 

 
Gedurende het kamp is de begeleiding te bereiken via onderstaande telefoonnummers:  
 J. Hakkens: 06-46044119  
V. van Groenendael: 06-81485748 
 
De leerlingen slapen in tenten die per leerjaar worden opgesteld op een groot grasveld. Elk stukje 
veld wat per leerjaar wordt vrijgehouden wordt in 2 gedeeltes opgesplitst, een jongens kant en een 
meisjes kant. Dit betekent dat er dus jongens tenten zijn en meisjes tenten. Een leerling kan ervoor 
kiezen om alleen in een tent te slapen, maar mag ook met meerdere in een tent.   
 
Voor dinsdagmiddag moet de leerling zorgen voor een lunchpakket met eigen drinken.  
Dinsdagavond moeten de leerlingen zelf zorgen voor het avondeten. Ze gaan koken in groepjes. 
Mentoren zorgen ervoor dat ze op maandag 6 september 2021, bij het eerste mentoruur op de 
eerste schooldag, in kaart hebben of de leerling:  

- Een tent, dus slaapplek heeft 
- Een kookgroepje heeft 
- Eventuele vragen of bijzonderheden doorgegeven zijn. 

 
Leerlingen moeten ervoor zorgen dat ze alle tassen voorzien hebben van voornaam + achternaam.  
Het avondeten in tassen voorzien van naam en leerjaar. Komen in aparte koelingen/bakken per 
leerjaar op dinsdagochtend op de camping met de bagage mee die al wordt bezorgd op de camping 
door de ouders/verzorgers. Ouders plaatsen dit in de koeling/bak, zorg ervoor dat dit dus in een 
aparte tas zit en duidelijk voorzien van naam.  
 
 
Dinsdag 7 september 
8.00 – 11.00 uur Ouders kunnen tussen deze tijd de spullen bezorgen op locatie:  
   tassen, tenten, avondeten + benodigdheden avondeten 

Spullen bij elkaar leggen per leerjaar. 
Avondeten per leerjaar in de koeling/bak. 
Ophalen en brengen via de grote poort aan de weg van de camping, niet door 

 de slagboom! 
 

Donderdag 9 september 
Vanaf 12.00 uur Ouders kunnen de spullen ophalen op school.  
   tassen, tenten 

Spullen liggen bij elkaar per leerjaar onder de overkapping bij het  
Havo/Vwo gebouw 



Introkamp Vwo 4,5,6 2021-2022 
 
Programma: 
 
Dinsdag 7 september 2021 
8.45 uur  Leerlingen aanwezig op school met fiets 
9.00 uur   Leerlingen activiteit op school (sportactiviteit op het sportveld) 
   Teams: Leerlingen worden helemaal gemixt V4, V5, V6 
11.30 – 13.30 uur  fietstocht richting locatie mentor met eigen mentorgroep  
   (tussendoor ergens lunch)  
13.30 uur  Aankomst op camping en opzetten eigen tenten en inrichten veld 
13.30 – 17.00 uur vrije tijd op het veld (onderwijs: V4 PTA, V5 flexuren, V6 PTA)  
17.00 uur  Avondeten, zelf koken in groepjes 
19.00 uur  Mentoractiviteit/vrije tijd 
22.00 uur  Avondactiviteit 
00.00 uur   Bedtijd 
 
Woensdag 8 september 2021 
 
08.00 uur  Wekken 
08.30 uur  Ochtendgymnastiek   
09.00 uur  Ontbijt (per leerjaar) 
10.30 – 17.00 uur  Activiteit speurtocht (Lunch onderweg) 
18.00 uur  Avondeten, friet met snack op de camping 
20.00 uur  Quiz   
21.30 uur  Vrije tijd op het veld   
00.00 uur   Bedtijd 
 
Donderdag 9 september 2021 
 
08.30 uur  Wekken 
09.00 uur  Ontbijt 
10.30 uur  Tenten afbreken, spullen bij elkaar leggen per leerjaar, opruimen veld 
12.00 uur  Afsluiting en Vertrek op de fiets per mentorgroep 
  
 
 
 
 



PAKLIJST Introkamp Vwo SG Were Di   Afvinklijst
             

 
De koffers en andere spullen worden op dinsdag 7 september tussen 8.00 - 11.00 uur bezorgd op 
locatie.  
Locatie: De Dommelvallei, Schafterdijk 9, Borkel en Schaft 
Hieronder staat een paklijst om het inpakken makkelijker te maken. Donderdagmiddag is het kamp 
afgelopen. We verwachten dan weer om vroeg in de middag op school te zijn. De tassen en andere 
spullen kunnen op donderdag vanaf 12.00 uur opgehaald worden. 
  
Belangrijk: 

� Iedereen op de fiets naar school 
� ID-kaart 
� Tent (afspreken met je slaapgroepje) 
� Eventuele medicijnen/lenzen 
� Lunch dag 1 
� Gaspitje/brander (afspreken met kookgroep)   
� Braad- en kookpan (afspreken met kookgroep)  
� Frisdrank + versnapering voor ’s avonds (wordt per leerjaar apart gelegd en is voor alle 

leerlingen uit het leerjaar) 
 

 
Algemeen: 

� Zaklamp 
� Slaapzak 
� Kussen 
� Luchtbed/Matje 
� Tandenborstel + tandpasta 
� Mobiele telefoon + lader 
� Shampoo / douchegel 
� Kam of borstel 
� Gel of haarlak  
� Zonnebrand 
� Versnapering voor jezelf bewaar je in je eigen tas. 
� Zakgeld 

 
Kleding: 

� Jas 
� T-shirts  
� Trui 
� Lange broek 
� Korte broek 
� Ondergoed 
� Sokken  
� Pyjama 
� Handdoek 

 
Schoeisel: 

� Je dagelijkse schoenen 
� Slippers evt. 

 
 
Verboden  
       X Sigaretten & Alcohol 
 



  

PAKLIJST         Extra uitleg 
 
Slaapzak en luchtbed/matje niet los meenemen. Bind het aan elkaar en markeer alles met je naam. 
Ook tassen voorzien van naam, misschien wel al je eigen spullen. 
  

� Zorg ervoor dat je fiets in orde is.  
� 1 sporttas voor kleding.  
� Neem niet te veel kleren mee. 
� Regenkleding (indien noodzakelijk) 
� Oude kleding en schoenen omdat je vies kunt worden. 
� Makkelijke (sport)schoenen  
� Toiletartikelen. Zonnebrand (indien noodzakelijk). Meisjes: denk indien nodig aan het 

maandelijkse terugkerende fenomeen (tampons / inlegkruisjes).  
� Zakgeld 
� Powerbank om gsm te laden.  
� Gebruik je medicijnen, denk hieraan en geef dit door aan de mentor. 
� Bijzonderheden melden bij de mentor: allergieën, eetwensen, enz. 
� Neem iets leuks mee voor de mentor!  

 
Rugzak mee naar school op de eerste dag: 

� Lunchpakket met drinken voor de lunch 
� Handdoek 
� Extra setje kleding 

 
De eerste dag, dinsdag, starten we op school met een activiteit. Hiervoor graag sportieve 
kleding en schoeisel dragen en ook niet onverstandig om zwemkleding te dragen. Jongens 
zwembroek en meisjes zwemkleding onder je kleding. 
 
Groepsbagage voor de kook- en slaapgroepen (dit moet je onderling regelen, maak eventueel een 
groepsapp aan): 

- Tent      Wie:________________________ 
- Verlengkabel/haspel    Wie:________________________ 
- 2 gaspitten met gasfles    Wie:________________________ 
- 2 kookpannen en een koekenpan  Wie:________________________ 
- Blikopener optioneel    Wie:________________________ 
- Afwasborstel, afwasmiddel   Wie:________________________ 
- Vaatdoek     Wie:________________________ 
- Theedoek     Wie : ieder een eigen 
- Lucifers of aansteker    Wie________________________ 

 
 Controleer thuis de gaspitten met gasbron! 
 Zorg ervoor dat je eigen spullen en je groepsspullen herkenbaar zijn!  

  



Plattegrond Introkamp 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

           BOS              
              

Fietsenstalling 

        Groot veld   Voetgolf/Frisbeegolf      
             
                     
   Tenten Vwo 5 jongens      Tenten Vwo 6 jongens  
                 
        

Picknickbanken 
        

   2x Picknickbank       2x Picknickbank    
                
   Tenten Vwo 5 meisjes     Tenten Vwo 6 meisjes  
                
                    
            

            

                  

   Tenten Vwo 4 jongens   Tent Dommelvallei   Tenten   

              Docent  

Poort 

                   

   2x Picknickbank              

                  

   Tenten Vwo 4 meisjes            

          Tent Van Pere      

                    

        
Koeling 
4 

Koeling 
5 

Koeling 
6   

             

             
 Poort = ingang en uitgang voor ons.          
              
                           

    Chalet  Toilet-   Ingang       

      Gebouw   Camping       



Bijlage 1  Brief voor de vakantie 
 
 

Aan de leerlingen van vwo bovenbouw en hun ouders 
 
 
Valkenswaard, 22 juli 2021 
 
Betreft: introductie vwo bovenbouw 2021-2022  
  
Geachte ouders, Beste leerlingen,  
  
Vanwege de sobere coronajaren hebben we ervoor gekozen volgend schooljaar te beginnen met een 
uitgebreide, driedaagse, gezellige introductie op de gehele school. De introductie vindt plaats op 7 
t/m 9 september. Team vwo bovenbouw heeft ervoor gekozen met de hele afdeling, vwo 4, 5 en 6, 
te gaan kamperen bij De Dommelvallei, Schafterdijk 9 in Borkel en Schaft.  
  
De leerlingen ontvangen op de dag van de proclamatie en op maandag 6 september gedetailleerde 
informatie van de mentor. Ouders ontvangen op dezelfde maandag het complete programma. Voor 
nu is het van belang om te weten dat iedere leerling een slaapplek nodig heeft en dat de leerlingen 
op de eerste dag ’s avonds als activiteit samen koken. Dat wil dus zeggen dat ze een tent moeten 
regelen en kookgerei, boodschappen en bestek etc. Hierbij is de assistentie van ouders mogelijk 
wenselijk. Leerlingen mogen bij elkaar in een tent slapen. Er komt een tentenkamp per afdeling, v4, 
v5 en v6 apart, waarbij meisjes en jongens in aparte tenten slapen.   
  
Tot slot een tweede hulpvraag. Op dinsdag tussen 8:00 en 11:00 kunnen de kampeerspullen 
afgeleverd worden op locatie, voorzien van voornaam en achternaam. Op donderdag vanaf 12:00 
kunnen de spullen weer opgehaald worden op school. Het zou heel fijn zijn als ouders kunnen helpen 
met deze transportkwestie.  
  
Mocht u vragen nog vragen hebben of zorgen willen delen, neemt u dan gerust contact met mij op 
via onderstaand mailadres.  
  
Met vriendelijke groet,  
  
  
V.  (Vincent) van Groenendael   
teamleider vwo 4/5/6  
grn@sgweredi.nl    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage 2  Brief begin nieuwe schooljaar 
 
 
      Aan de leerlingen van vwo 4-5-6 en aan hun ouders 
 
 
Valkenswaard, 2 september 2021  
  
 Beste leerlingen,  
  
 Na een hopelijk ontspannen zomer en een fijne vakantie ga je binnenkort weer naar school. Welkom 
terug!   Wat moet je allemaal weten over het nieuwe schooljaar? Dat staat in deze brief. Lees hem 
alsjeblieft goed door.  
  
  
Corona-regels in het schooljaar 2021-2022  
 1. Nog steeds gelden deze regels:  
a. Was je handen meerdere keren per dag, ten minste 20 seconden.  
b. We schudden geen handen.  
c. We dragen een mondkapje (eigenlijk heet dat mond-neus-masker) als we lopen of staan in het 
gebouw. Als we gaan zitten, mag het af.  
d. We hoesten en niezen in onze elleboog.  
e. We houden altijd anderhalve meter afstand. (Behalve leerlingen onder elkaar.)  
 
2. De pauzes worden buiten doorgebracht.   
 
3. We vragen je uitdrukkelijk om zondag 5 september thuis een zelftest te doen. (Als je geen zelftest 
meer hebt, kun je die vrijdag op school ophalen.)   
 
4. Kom het liefst per fiets naar school, niet met het openbaar vervoer.  
 
5. Volg in het gebouw de pijlen op de grond. Gebruik de trappenhuizen die voor leerlingen bestemd 
zijn.   
 
6. Doe wekelijks een zelftest. Is die positief, dan ga je naar de GGD voor een PCR-test.  Ben je volledig 
gevaccineerd of heb je de laatste zes maanden corona gehad en ben je daarvan genezen? Dan hoef je 
geen wekelijkse preventieve zelftest te doen.   
 
7. Heb je klachten die kunnen wijzen op corona? Neem contact op met de GGD voor een PCR-test.  
 
8. Is iemand in jouw klas of lesgroep met wie je contact had besmet met corona? Dan blijf je tien 
dagen thuis in quarantaine. Ben je volledig gevaccineerd of heb je de laatste zes maanden corona 
gehad en ben je daarvan genezen? Dan hoef je niet thuis te blijven in quarantaine als je met een 
besmette leerling contact hebt gehad.   
 
9. De school blijft zorgen voor goede ventilatie. In de lokalen zijn ontsmettingsmiddelen voor de 
handen en voor het meubilair aanwezig.  
   
  
  
  



Ouderavonden  
 
 In september nodigen we altijd de ouders uit om op school kennis te komen maken met de mentor. 
Dat gaat voorlopig nog online plaatsvinden, dus niet op school. Je ouders krijgen daarvoor nog een 
uitnodiging met een link. Uitzondering: de ouderavonden voor brugklasouders vinden wel op school 
plaats. Wanneer de ouderavonden plaatsvinden? Dat is te vinden in de Kalender op de site. Klik hier.  
  
Wanneer naar school?   
  
Vwo-4 maandag 6 september 15:00 uur  
Vwo-5 maandag 6 september 15:00 uur  
Vwo-6 maandag 6 september 15:00 uur   
  
Informatie over de eerste schoolweek van het team vwo bovenbouw  
 
Voor de vakantie heb je een brief ontvangen over het introductiekamp. Volgende week is het al 
zover! Je gaat met heel de bovenbouw van het vwo kamperen bij de Dommelvallei, Schafterdijk 9 in 
Borkel en Schaft. Op dinsdag tussen 8:00 en 11:00 kunnen de kampeerspullen afgeleverd worden op 
locatie, voorzien van voornaam en achternaam. Op donderdag vanaf 12:00 kunnen de spullen weer 
opgehaald worden op school. Je bent rond 12:30/13:00 weer thuis. Hopelijk is het gelukt met de 
voorbereidingen en de slaapplekken. Mocht dat nog niet het geval zijn, maak je dan geen zorgen. 
Komende maandag zijn we op school om samen de laatste kinkjes uit de kabel te halen en het 
programma globaal te bespreken. Je wordt om 15:00 verwacht bij je mentor in onderstaand lokaal:    
  
V4  HOK  H012  
 TMR  H005  
 VRL  H007  
 WDR  H009  
 WGT  H111  
 
V5  HAK  H101  
 HDE  H102  
 HKK  H104  
 HOO  H106  
 HST  H108  
 
V6  GRA  H103  
 SMD  H107  
 VEN  H109  
 VHG  H115  
 VRB  H113 
 
Neem bij alles wat niet tot maandag kan wachten gerust per mail contact op met ondergetekende. 
Gedurende het kamp is de begeleiding te bereiken via onderstaande telefoonnummers:  
J. Hakkens: 06-46044119  
V. van Groenendael: 06-81485748  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Vincent van Groenendael   
Teamleider vwo bovenbouw  
grn@sgweredi.nl   


	PAKLIJST         Extra uitleg

