Den Haag, 24 augustus 2018
Aan:
Betreft:

de ouders/verzorgers van de leerlingen van Veurs Voorburg, tevens t.a.v. de
leerlingen
aanvang schooljaar 2018-2019

Beste ouders/verzorgers, beste leerlingen,
Aan het einde van deze zonnige zomervakantie vraag ik alvast uw/jullie aandacht voor
enkele zaken betreffende het nieuwe schooljaar.
Maandag 27 en dinsdag 28 augustus
De docenten hebben startvergaderingen voor de aanvang van het schooljaar en de
leerlingen zijn deze twee dagen lesvrij.
Woensdag 29 augustus, donderdag 30 augustus en vrijdag 31 augustus
Zie bijgesloten brief, die reeds voor de zomervakantie verstuurd is, met de starttijden waarop
uw zoon/dochter op school verwacht wordt. Echter, voor klas 3D is woensdag de starttijd
gewijzigd in 09.00 uur.
Magister
Dinsdag 28 augustus zal het juiste rooster zichtbaar zijn in magister. Tot die tijd verwijzen wij
naar de schema’s in bijgevoegde brieven.
Mentoren:
1A
mw. Blok
1B
dhr. Koevoet
1D
dhr. Voorvelt
1E
dhr. van Zaanen
3A
3B
3C
3D
3E
3F

mw. Christina
mw. de Monije
dhr. Heemskerk
dhr. Abdoelrahman
dhr. Streeder
mw. Wesdorp

2A
2B
2D
2E

dhr. Linkerhof
mw. van der Mark
dhr. Holstvoogd
mw. Baan

4A
4B
4C
4D
4E

dhr. Wissema
mw. Robbers
dhr. Akdag
mw. Bento da Silva
mw. Sluijter

Schoolgids
De schoolgids is zo spoedig mogelijk digitaal beschikbaar op onze site. We vragen u
vriendelijk de schoolgids met belangstelling te lezen.
Informatie via mail en site
U ontvangt via de mail uitnodigingen van ouderavonden en tafeltjesavonden. Deze avonden
worden uiteraard ook op de site aangegeven. De site is in eerste instantie de plek waar u
bijna alles kunt vinden.
Alle ouders hebben een eigen inlog voor Magister. In Magister hebt u o.a. inzicht in de
resultaten van uw kind. De ouders van onze nieuwe leerlingen krijgen in de eerste lesweek
de inloggegevens.

Regeling ‘te laat komen’
Sinds 2010 is In de Haagse regio een regeling ‘te laat komen’ afgesproken. Op school wordt
de zgn. 3– 6 – 9 – 12 regel gehanteerd. Dat houdt het volgende in:
Vanaf 3x te laat moet de leerling zich de volgende dag melden om 08.00 uur.
Na 6x wordt een mail naar de ouders gestuurd waarin staat dat hun zoon/dochter al 6x te
laat was en dat dit wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. Wij spreken uw kind hierop
aan en verzoeken de ouders om met hun kind te praten om dit op te lossen. Bij 9x te laat
doen wij melding bij leerplicht. In het algemeen stuurt leerplicht daarop een
waarschuwingsbrief naar de ouders. Bij 12x te laat sturen wij opnieuw een melding als het te
laat komen doorgaat. Leerplicht roept de ouders en leerling dan op en vaak volgt dan een
verwijzing naar HALT. Voor de echte volhouders volgt daarna uiteraard weer een melding en
dan zullen ouders een proces-verbaal krijgen.
Wat betreft de melding aan leerplicht wordt het ‘te laat komen’ over een heel schooljaar
geteld. Tevens wordt er bij 16 uur ongeoorloofd verzuim binnen vier weken een melding
gedaan bij leerplicht.
Wanneer uw kind ziek is dient u hem/haar voor 08.30 uur telefonisch ziek te melden.
Een bezoek aan tandarts, dokter o.i.d. moet via een absentiekaart van te voren worden
ingediend.
Vakantiedagen in het schooljaar 2018 - 2019:
Herfstvakantie
22 oktober t/m 26 oktober 2018
kerstvakantie
24 december 2018 t/m 4 januari 2019
voorjaarsvakantie
25 februari t/m 1 maart 2019
meivakantie
19 april t/m 3 mei 2019
hemelvaart
30 mei en 31 mei 2019
2e pinksterdag
10 juni 2019
zomervakantie
22 juli t/m 30 augustus 2019
Lestijden
Ik wijs u er op dat de leerlingen het gehele schooljaar van 08.00 uur tot 16.15 uur
beschikbaar moeten houden. Dit met het oog op eventuele verplichtingen die leerlingen
aangaan m.b.t. baantjes, cursussen, e.d.
Tenslotte
Wij hopen dat dit jaar voor uw zoon of dochter een succesvol jaar zal zijn. Daarbij
vertrouwen wij erop dat het contact tussen school en ouders een bijdrage tot dat succes zal
leveren. De school is voor informatie en het maken van afspraken dagelijks te bereiken via
tel. nr. 070-419 9200.
Ik wens u mede namens alle medewerkers van Veurs Voorburg een leerzaam en plezierig
schooljaar 2018-2019 toe.
Met vriendelijke groeten,
Korneel van den Bulck
locatiedirecteur

