De mentor is de spil in de begele

iding

De mentor is het eerste aanspree
kpunt voor de leer ling en voor oude
rs. Twijfel niet en neem contact
op wanneer u vragen hebt, zorgen
of signalen. Dat helpt ons om onze
leer lingen en klassen beter te
begeleiden. Daar naast zijn er voor
ouders, leer lingen en medewer kers
die zorgen of klachten hebben
diverse mogelijkheden deze te besp
reken. Zo is er een ondersteuningste
am voor leer lingen die specifieke
begeleiding nodig hebben, er is een
onafhankelijke klachtencommiss
ie en er zijn vertrouwenspersonen
voor specifieke problemen. Meer
infor matie hierover kunt u vinden
in de Pier sonGids.

Overleg met mentoren en docenten

Lopende het schooljaar worden u en uw kind uitgenodigd voor
een verwachtings- en/of voortgangsgesprek. Dit gesprek
kunt u samen met uw kind voorbereiden. Leerling, ouder(s)
en mentor overleggen doelgericht over wat er goed gaat en
over de leerdoelen die er zijn om zo tot een plan te komen.
Soms is het daarnaast nodig om over een specifiek vak met
een vakdocent in gesprek te gaan. Er is daarom altijd de
gelegenheid om uw vragen te stellen en een afspraak te
maken met de vakdocenten.

2018-2019 in vogelv
lu

Het schoolp

lan

Ons schoolpl
an geef t u inzi
cht
in de visie en
pl annen van
de
komende jare
n. We nodige
n
u uit om het sc
hoolpl an te
lezen; u kunt
het dow nloade
n
van onze web
site.

cht

 22 augustus: ken
nismakingsouderavond
voor leerjaar 1
 23 augustus: ken
nismakingsouderavond
voo
r t4
 29 augustus: ken
nismakingsouderavond
voo
r
ha3
 30 augustus: ken
nismakingsouderavond
voo
r de leerjaren t3 en lee
 5 september: ken
rjaar 2
nismakingsouderavond
voo
r h4/ 5
 6 september: ken
nismakingsouderavond
voor a4/ 5/6
 24 en 27 september
: mentorouder middag
en -avond voor leerja
 8 t/m 12 oktober:
ar 1, 2, t4 en h5
schakelweek 1
 8 t/m 14 november
: 45-minutenrooster
 9 en 27 november
: mentorouder middag
en -avond voor h3/4/5
 3 t/m 7 december
, t3 en a3/4/5 /6
: schakelweek 2
 4 t/m 8 februari:
schakelweek 3
 20 t/m 26 februari:
45-minutenrooster
 28 februari en 12
maart: mentorouder mid
dag en -avond
 15 t/m 19 april: sch
akelweek 4
 9 t/m 22 mei: cen
traal examen
 12 juni: uitslag cen
traal examen eer ste tijd
vak
 17 t/m 20 juni: twe
ede tijd vak centraal exa
me
n
 20 juni t/m 27 jun
i: afsluitende toetsweek
 28 juni: uitslag cen
traal examen tweede
tijd vak
 1 juli: diploma-uitre
iking t4 en a6
 2 juli: diploma-uitre
iking h5

Vakanties en vrije dagen
• 20 augustus (halve dag)
• 5 oktober
• 15 t/m 19 oktober: herfstvakantie
• 11 december
• 24 december t/m 4 januari: kerstvakantie
• 28 januari

www.pierson.nl

Op de website vindt u
de meest actuele en uitg
ebreide agenda voor het
De meest bel angrijke
schooljaar.
data:

Belangrijke actuele informatie

Via e-mail krijgt u regelmatig onze nieuwsbrief
met daarin informatie die van belang is. Het is
daarom belangrijk dat uw contactgegevens in
Magister kloppen. Deze gegevens kunt u zelf
aanpassen. Daarnaast vindt u foto’s en nieuws
op onze website. Hier kunt u ook onze agenda
met activiteiten van de diverse leer jaren vinden.
Hetzelfde geldt voor schakelweekroosters, het
programma van toetsing en afsluiting (PTA)
voor de bovenbouw. Meer algemene informatie
over de organisatie van onze school vindt u in de
PiersonGids die ook op de website is te vinden.

• 4 t/m 8 maart: voorjaarsvakantie
• 22 april: Pasen
• 23 april t/m 3 mei: meivakantie
• 30 en 31 mei: Hemelvaart
• 10 juni: Pinksteren
• 8 juli t/m 16 augustus: zomervakantie

Ontwikkeldagen
Daarnaast zijn er circa zes dagen benoemd tot aanvullende ontwikkeldagen waarop voor een deel van de
leerlingen versterkende en verdiepende programma’s
worden aangeboden. Zie de PiersonGids voor meer
informatie en data.

Volg resultaten via Magister

De cijfers die uw kind haalt, zijn een middel om
met elkaar in gesprek te gaan. Mede daarom
kunt u altijd de cijfers inzien via Magister. Cijfers
zijn een indicatie dat de studieaanpak werkt of
verbeterd moet worden. Ga regelmatig met uw
kind in gesprek over zijn/haar aanpak en betrek
ons in het gesprek als u daarover zorgen of
vragen hebt.

Ziek melden

Als onze leerlingen van
wege ziekte of andere
omstandigheden niet naa
r school kunnen komen,
willen we dat graag we
ten. Daarom vragen
we u om uw zoon of doc
hter ziek te melden via
Magister of tussen 8.0
0 en 8.3 0 uur te bellen
naar
073 644 29 29. De hele
procedure is te vinden
op
onze website.

Lestijden
leerjaar 1, 2 en a3
50-minutenrooster

dinsdag
45-minutenrooster

1e 08.30 - 09.20

1e

08.30 - 09.15

2e 09.20 - 10.10

2e

09.15 - 10.00

P

P

10.00 - 10.25

10.10 - 10.35

3e 10.35 - 11.25

3e

10.25 - 11.10

4e 11.25 - 12.15

4e

11.10 - 11.55

P

P

11.55 - 12.20

12.15 - 12.40

5e 12.40 - 13.30

5e

12.20 - 13.05

6e 13.30 - 14.20

6e

13.05 - 13.50

7e 14.20 - 15.10

m.u. 13.50 - 14.20

8e 15.10 - 16.00

s.l.

14.20 - 14.50

Lestijden
bovenbouw leerjaren h3, t3, 4, 5, 6
50-minutenrooster

klas:

1e 08.30 - 09.20

1e

08.30 - 09.15

2e 09.20 - 10.10

2e

09.15 - 10.00

3e 10.10 - 11.00

3e

10.00 - 10.45

P

naam mentor:

P

10.45 - 11.10

4e

11.10 - 11.55

5e 12.15 - 13.05

5e

11.55 - 12.40

ouder-inlogcode voor

13.05 - 13.30

P

12.40 - 13.05

6e 13.30 - 14.20

6e

13.05 - 13.50

7e 14.20 - 15.10

m.u. 13.50 - 14.20

8e 15.10 - 16.00

s.l.

14.20 - 14.50

P = pauze m.u. = mentoruur s.l. = steunles

naam afdelingsleider:

naam leerlingbegeleid

11.00 - 11.25

4e 11.25 - 12.15
P
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