
Beste nieuwe eersteklasser en ouders/verzorgers, 
 
31 Augustus gaat het eerste leerjaar van het USG van start 
We hopen dat de introductiedagen aan het begin van volgend schooljaar ervoor zullen 
zorgen dat iedereen zich op het USG welkom voelt zodat hij/zij vol vertrouwen de nieuwe 
schoolfase in kan gaan. 
 
Met dit document geef ik graag een korte toelichting op de aanmeldingsbrieven voor de 
keuzevakken Chinees, Spaans en Robotica.  
 
Onze ervaring is dat bij een aantal leerlingen de belangstelling verder rijkt dan het reguliere 
programma. We proberen daar rekening mee te houden door alvast keuzevakken aan te 
bieden en verderop in het eerste leerjaar een honoursprogramma jr. (HPG jr.) te faciliteren. 
Over het HPG jr. wordt lopende het eerste schooljaar informatie gegeven. 
 
De keuzevakken komen bovenop de vakken die elke leerling in klas 1 zal volgen en vinden 
aan het einde van een lesdag plaats. Voor alle keuzevakken geldt dat huiswerk (voor het ene 
keuzevak wat minder dan het andere) kan worden gegeven. 
 
Omdat er nog geen ervaring is met het schoolleven op een gymnasium, is het lastig te 
beoordelen of een extra vak erbij past. Vandaar dat we voor alle keuzevakken werken met 
een proefperiode tot de herfstvakantie. Zo kan iedereen ervaren of het keuzevak de moeite 
van de extra tijdsinvestering waard is.  
Aan het volgen van een extra vak zijn kosten verbonden. Bij voortzetting van het keuzevak 
na de herfstvakantie zal er een factuur worden toegestuurd. 
De keuzevakken starten in de tweede week van het schooljaar. 
 
Mocht er geen behoefte zijn aan het volgen van Spaans, Chinees of Robotica, is dat 
natuurlijk helemaal goed. Er zijn in de schoolloopbaan vele mogelijkheden om de tijd op het 
USG naar de behoefte in te richten. 
 
Voor vragen over de keuzevakken ben ik tot vrijdag 17 juli bereikbaar op 
pmostert@usgym.nl . 
 
Tot slot wens ik iedereen hoe dan ook een fijne zomervakantie toe en kijk ik uit naar het 
nieuwe schooljaar. 
 
Met een vriendelijke groet, 
 
Paula Mostert  
Conrector onderbouw USG 
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