
LEERJAAR 2
KOELKASTPLAKKERKOELKASTPLAKKER

De mentoren(gegevens) van leerjaar 2 op een rijtje:

klas 2a mevr. Anikad h.anikad@penta.nl

klas 2b mevr. van Hoof m.vanhoof@penta.nl 

klas 2c dhr. Feenstra m.feenstra@penta.nl

klas 2d mevr. Erkelens a.erkelens@penta.nl 

klas 2e mevr. Vingerling m.vingerling@penta.nl  

klas bs2a mevr. v Wijngaarden k.vanwijngaarden@penta.nl 

klas bs2b dhr. Strbac  &
mevr. Cevik

i.strbac@penta.nl
a.cevik@penta.nl

Schoolvakanties  2022-2023 
Herfstvakantie

Zaterdag 22 oktober t/m zondag 30 oktober 2022
Kerstvakantie

Zaterdag 24 december 2022 t/m zondag 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie

Zaterdag 25 februari t/m zondag 5 maart 2023
Goede Vrijdag en Pasen

Vrijdag 7 april t/m maandag 10 april 2023
Meivakantie

Zaterdag 22 april t/m zondag 7 mei 2023
Hemelvaartsweekend

Donderdag 18 mei t/m zondag 21 mei 2023
Pinksteren

Maandag 29 mei 2023
Zomervakantie

Zaterdag 8 juli t/m zondag 20 augustus 2023

Voor overige informatie, verwijzen wij u graag
door naar onze website: hv.penta.nl

Belangrijke e-mailadressen:
receptiehv@penta.nl
Om door te geven dat uw kind nog ziek is.

administratiehv@penta.nl
Voor vragen over het ouderportaal, het doorgeven
van gegevens of vragen over financiën.

hv@penta.nl
Voor algemene vragen.

de lestijden:
1e uur 8.30 uur - 9.15 uur

2e uur 9.15 uur - 10.00 uur

3e uur 10.00 uur - 10.45 uur

4e uur 11.00 uur - 11.45 uur

5e uur 11.45 uur - 12.30 uur

6e uur 13.00 uur - 13.45 uur

7e uur 13.45 uur - 14.30 uur

8e uur 14.45 uur - 15.30 uur

9e uur 15.30 uur - 16.15 uur

Contact:
•  Bij vragen over een schoolvak willen wij u vragen de lesgevende docent te mailen. 
•  Voor mentorzaken kun u contact opnemen met de mentor.
•  Voor vragen of een gesprek over vervolgopleidingen of beroepsrichtingen, kunt u contact 
    opnemen met onze schooldecanen dhr. Alkema  (d.alkema@penta.nl)
    en mevr. Kleingeld  (a.kleingeld@penta.nl)
•  Voor het aanvragen van verlof en in dringende situaties kunt u contact opnemen met:
    afdelingsleider onderbouw dhr. van der Stel    (w.vanderstel@penta.nl) 



Informatie over ziekmelden, bijzonder verlof 
en tandarts- of huisartsbezoek.

Profielen in de bovenbouw 

Op onze school kun je in de bovenbouw voor basis en kader kiezen uit de volgende profielen: 
- Horeca, Bakkerij en Recreatie
- Economie en Ondernemen
- Zorg & Welzijn 
Daarnaast kun je een aantal keuzevakken kiezen. 

Voor de bovenbouw mavo stel je door een aantal vakken te kiezen je eigen vakkenpakket samen. 

De keuze wordt dit schooljaar al gemaakt! De eerste voorlichtingsavond is op 20-09-2022. 
De voorlichtingsavond voor de profiel en vakkenpakketkeuze staat gepland op 31-01-2023.
De uitnodigingen volgen nog. 

Belangrijke informatie leerjaar 2Belangrijke informatie leerjaar 2

Verlof voor tandarts- en 
huisartsbezoek kan vooraf 
met een blauw briefje
worden aangevraagd.
U kunt ook mailen naar:
receptiehv@penta.nl

Bijzonder verlof dient altijd 
schriftelijk (zie formulier
op onze website: 
www.hv.penta.nl) via de 
afdelingsleider te 
worden aangevraagd.

Toetsweek mavo 2
16-01-2023 t/m 20-01-2023

Via de receptie (010-2950666) 
kunt u uw kind tussen 
7.45 en 8.30 uur ziekmelden.

U mag ook mailen naar:
 receptiehv@penta.nl
 
Als uw kind de volgende dag 
nog steeds ziek is, dan graag 
weer bellen of mailen.


