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Klas 3 en 4



Belangrijke afspraken

 Op tijd en dus omgekleed en wel op locatie zijn. Je kunt overal ter plekke 
omkleden.

 Denk aan de juiste kleding, schoeisel, een handdoek en een bidon/flesje 
water.

 Mocht je te laat zijn of geen correcte kleding hebben, dan stuurt de 
begeleidende docent je naar Koopman. Dit betekent direct dat je een les 
gemist hebt en deze moet inhalen.

 Je houdt je strikt aan de (huis)regels van de accommodatie. Er is altijd een 
docent van school aanwezig waarbij je terecht kunt voor vragen.

 Wanneer je niet mee kunt doen vanwege een blessure dien je dit van te voren 
met de docent die dit onderdeel begeleidt te communiceren. Je hoort verder 
van de docent hoe of wat.



Activiteiten t/m Kerstvakantie

Klas 3

 Lesuur 7/8; Squash, tennis en (Afrikaanse) dans.

 Lesuur 8/9; Tennis, (Afrikaanse) dans en kickboksen (Slimani)

Klas 4

 Lesuur 7/8 & 9/10; Squash, tennis, golf en (Afrikaanse) dans.



Inschrijven

 Magister opent aanstaande vrijdag 13 november om 17.00 uur.

 Je kunt je alleen aanmelden via de website van magister (website school), 

dus niet via de magister-app!

 Er zijn per onderdeel maar een aantal plaatsen beschikbaar

 Wie het eerst komt wie het eerst maalt, vol=vol

 Heb je geen keuze gemaakt dan delen wij je in

 Als alle inschrijvingen binnen zijn worden de deelnemerslijsten op meerdere 

plekken opgehangen in het Bovenbouw-gebouw en bij de ingang van het 

sportgebouw

 Volg de hierna uitgelegde stappen om je aan te melden.



Keuze maken stap 1
 Klik in je beginscherm ‘Activiteiten’ aan.



Keuze maken stap 2
 Klik vervolgens op;

‘SOK periode 1 klas 3  t/m Kerstvakantie’ of ‘SOK periode 1 klas 4  t/m Kerstvakantie’



Keuze maken stap 3
 Klik vervolgens op inschrijven!



Extra informatie

 Kun je niet inschrijven dat zit de activiteit al vol en kies je een ander 

onderdeel.

 Kies een onderdeel waar je gemotiveerd voor bent en de locatie kunt 

bereiken per fiets/bus.

 Je maakt je keuze voor 3 weken.

 De start voor klas 3 is op maandag 30 november.

 De start voor klas 4 is op donderdag 3 december.

 Let op! Schrijf je in bij het onderdeel op de juiste lesuren.


