
  

                         

 

 
 
Algemene gegevens 
Minnertshof 17      www.havotop.nl 
9251 BH Burgum     info@havotop.nl 
 

 mw. J.G.M. van den Dolder-Nijholt, teamleider 0511 – 705702 m.dolder@havotop.nl 
 mw. B. Veenstra, locatiesecretaresse  

en administratie     0511 – 705701 info@havotop.nl 
 dhr. P. Boek, conciërge, algemeen nummer  

en ziekmeldingen     0511 – 705700 info@havotop.nl 
 mw. G. Geertsma, ondersteuning administratie  

en conciërge     0511 – 705700 info@havotop.nl 
 dhr. R. Bontekoe, examensecretaris  0511 – 705700 r.bontekoe@havotop.nl 
 dhr. L. van der Werff,  

medewerker roosterzaken    06-82059285 l.vanderwerff@havotop.nl 
 mw. M. Bakker, decaan en vertrouwenspersoon 0511 – 705704 m.bakker@havotop.nl 
 mw. R. Kotterer, ondersteuningscoördinator 0511 – 705700 r.kotterer@havotop.nl 
 mw. U. Bouma, coördinator havo-4   0511 – 705700 u.bouma@havotop.nl 
 dhr. R. Bontekoe, coördinator havo-5  0511 – 705700 r.bontekoe@havotop.nl 
 

Communicatie en roosterzaken 
We gaan er vanuit dat we elkaar op geen enkele manier tot last zijn. Verder is het vanzelfsprekend 
dat mobieltjes tijdens de les op stil staan.  
 

Bij de start van het schooljaar krijg je als nieuwe leerling inlogcodes voor je eigen e-mail account van 
de HAVOtop. Met deze gegevens kun je via de website gebruik maken van de leerling mail en 
SOMtoday.  
 

Accenturen havo-4 

Hieronder staat het overzicht met de keuzemogelijkheden per lesuur. 
Tijdens de introductiedag op dinsdag 4 september krijg je uitleg over het opgeven van deze uren.  
 

h4 ma3-acu1 h4 wo7-acu2 h4 do6-acu3 
BRR wisB BAK entl BAK entl 
HSG netl BAU svh* BEB schk 
RAN huiswerk HSG huiswerk EHM biol 
SKT wisA KRR netl HSG netl 
VIJ entl SKT wisA ZED ges 

          huiswerk 

    * studievaardigheden     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                         

 

 
 
 

Accenturen havo-5 

Hieronder staat het overzicht met de keuzemogelijkheden per lesuur. 
Tijdens de introductiedag op dinsdag 4 september krijg je uitleg over het opgeven van deze uren.  
 

We laten je zoveel mogelijk zelf een keuze maken welke accenturen je volgt maar het kan om 
organisatorische redenen of vanwege je prestaties nodig zijn om daar vanaf te wijken. Wisselen van 
keuze is na overleg in principe altijd mogelijk (afhankelijk van de groepsgrootte). De definitieve 
indeling zal zo spoedig mogelijk bekend gemaakt worden. 
 

h5 ma4-acu1 h5 wo4-acu2 h5 do3-acu3 
BEB schk BAK entl BAK entl 
BRR wisA BRR wisA BGA dutl 
HSG netl HSG netl EHM biol 
VIJ entl ZED ges SKT wisB 

  huiswerk   huiswerk   huiswerk 
 
Bijzonderheden lo en ckv:       
di3/4 h5c 1e halfjaar RAN-lo en 2e halfjaar ckv-BRO     
wo2/3 h5a 1e halfjaar ckv-BRO en 2e halfjaar lo-RAN     
wo2/3 h5b 1e halfjaar lo-RAN en 2e halfjaar ckv-BRO     

         
Vanwege het pendelen tussen de locaties Liudger en HAVOtop zijn soms aangepaste lestijden nodig. 
Bij het roosteren is dit zo veel als mogelijk voorkomen.      

docent dag les afd.klas lestijd      
BGA do 3 h5-acu 10:00-10:45      

 
 
Printpas/boekenuitleen 
Leerlingen die nog geen printpas hebben kunnen deze ophalen bij de conciërge. De printpas van  
CSG Liudger kun je blijven gebruiken op de HAVOtop. Voor het opwaarderen van de pas kun je 
terecht bij de conciërge.  
De printpas moet je ook gebruiken om boeken te lenen. 


