
Welkom 

Klas: 4a Mentor: G. van den Berg



Welkom 

Klas: 4B Mentor: F. Malzer



Welkom 

Klas: 4C Mentor: A. Pasman



Welkom 

Klas: 4D Mentor: H. Bogaards



Programma

 Kennismaking, contact

 Organisatie

 Schoolgids

 Website 

 PTA

 Magister

 Vragen



Contact

 Mentor:

 E-mail:

 Mentoruur



Organisatie

Mentor

Afdelingscoördinator
Dhr. P. IJsseldijk

Directie
Mevr. de Nekker / Dhr. v. Zanten



Schoolgids

Schoolreglement: (te laat, absent, etc)

Een leerling die te laat is, meldt zich bij de 
receptie.

Te laat zonder geldige reden betekent de 
volgende  dag om 7:45 uur melden.

Een leerling die zich niet meldt om 7:45 
moet zich twee ochtenden melden om 7:45 
uur. s

Indien een leerling zich weer niet meldt 
heeft hij vrijdagmiddag van 15:00 tot 16:00 
uur corvee



Schoolgids

- Schoolreglement:                                   
(te laat, absent, toets gemist)

- Plus-programma’s: 
Theater Plus (Theater buiten de deur)
Sport Plus
Beeldend Plus  (Het Atelier)
Spaans Plus       

- Zak slaag regeling

- Jaaroverzicht 2019-2020                               
30 juni 2020 diploma uitreiking

- Rooster centraal examen                          
7 mei 13:30 economie                                  

- Vakantieregeling 2019-2020 
zomervakantie 1 juli 



Website



PTA

Programma van toetsing 
en afsluiting.

Eindcijfers klas 3 tellen 
mee in klas 4 



PTA



Magister

Persoonlijke ouder-inlogcode



Contactgegevens

 In magister kunnen ouders met hun persoonlijke 
inlogcode hun contactgegevens aanpassen.

 Bij wijzigingen kan ook contact worden opgenomen 
met de administratie. Zij zorgen er dan voor dat uw 
gegevens juist in ons systeem komen te staan.



Magister app



Magister



Magister



Magister

TL: te laat zonder reden
TR: te laat met reden
OA: ongeoorloofd absent
GA: geoorloofd absent
MB: medisch bezoek
VW: verwijderd uit de les
HV: huiswerk niet gemaakt
BV: boeken/spullen niet in orde



Magister

TL: te laat zonder reden
TR: te laat met reden
OA: ongeoorloofd absent
GA: geoorloofd absent
MB: medisch bezoek
VW: verwijderd uit de les
HV: huiswerk niet gemaakt
BV: boeken/spullen niet in orde



Social Media

Bespreek de voor- en nadelen met uw kind.



Vragen

Einde




