Overleg met mentoren en docenten
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De mentor is de spil in de begeleiding

2020-2021 in vogelvlucht

Voor kennismakingsmom
enten bij de start
van het schooljaar volgt
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direct na de zomervaka
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Op de website vindt u de meest actuele en uitgebreide agenda
voor het schooljaar. De belangrijkste data (o.v.):























26 augustus 2020: kennismakingsouderavond leerjaar 1
27 augustus 2020: kennismakingsouderavond leerjaar 1
27 augustus 2020: online ouderavond h4
1 september 2020: ouderavond voor doubleurs h4 (ouders en leerlingen)
2 september 2020: kennismakingsouderavond voor t4
3 september 2020: kennismakingsouderavond voor t4
6 en 8 oktober 2020: mentoroudermiddag en -avond
11 tot en met 16 november 2020: 45-minutenrooster
30 november tot en met 4 december 2020: schakelweek 1
8 tot en met 12 februari 2021: schakelweek 2
24 tot en met 26 februari 2021: 45-minutenrooster
2 en 3 maart 2021: mentoroudermiddag en -avond leerjaar 1 en 2
11 tot en met 16 maart 2021: 45-minutenrooster

www.pierson.nl

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor u en uw kind. Twijfel niet en neem contact
op wanneer u vragen, zorgen of signalen hebt. Dat helpt ons om onze leerlingen en
klassen beter te begeleiden. Daarnaast zijn er voor ouders, leerlingen en medewerkers
die zorgen of klachten hebben diverse mogelijkheden deze te bespreken. Zo is er een
ondersteuningsteam voor leerlingen die specifieke begeleiding nodig hebben, is er
een onafhankelijke klachtencommissie en er zijn vertrouwenspersonen voor specifieke
problemen. Meer informatie hierover vindt u in de Piersongids op onze website.
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8 juli tot en met 15 juli 2021: schakelweek 3 afsluitende toetsweek
18 maart 2021: mentoroudermiddag en -avond bovenbouw

Vakanties en vrije dagen
• 5 oktober 2020: studiedag
: herfstvakantie
• 19 tot en met 23 oktober 2020
1 januari 2021: kerstvakantie
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2021: zomervakantie
• 26 juli tot en met 3 september

Het schoolplan
Ons schoolplan geeft u inzicht in de visie en plannen voor
de komende jaren. We nodigen u uit om het schoolplan te
lezen. U kunt het document downloaden van onze website.
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Volg resultaten via Magister
De cijfers die uw kind haalt, zijn een middel om
met elkaar in gesprek te gaan. Mede daarom kunt
u de cijfers altijd 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.

Ziekmelden

Naam mentor:
E-mailadres mentor:

1e uur

08.20 – 08.45

2e uur

08.45 – 09.35

Pauze

09.35 – 09.55

3e uur

09.55 – 10.45

4e uur

10.45 – 11.35

5e uur

11.35 – 12.25

Pauze

12.25 – 12.50

6e uur

12.50 – 13.40

7e uur

13.40 – 14.30

Pauze

14.30 – 14.40

8e uur

14.40 – 15.30

9e uur

15.30 – 16.20

Leerjaar
h3 + t3 + 4 + 5 + 6

Als onze leerlingen van
wege ziekte
of andere omstandighe
den niet naar
school kunnen komen,
willen wij dat
graag weten. Daarom
vragen we u om
uw zoon of dochter zie
k of absent te
melden, bij voorkeur via
Magister, of
tussen 8.0 0 en 8.20 uur
te bellen naar
073 644 29 29. De proced
ure ziekmelding
is te vinden op onze we
bsite.

Klas:

Leerjaar
1 + 2 + a3

1e uur

08.20 – 08.45

2e uur

08.45 – 09.35

3e uur

09.35 – 10.25

Pauze

10.25 – 10.45

4e uur

10.45 – 11.35

5e uur

11.35 – 12.25

6e uur

12.25 – 13.15

Pauze

13.15 – 13.40

7e uur

13.40 – 14.30

8e uur

14.30 – 15.20

Pauze

15.20 – 15.30

9e uur

15.30 – 16.20

Naam afdelingsleider:
Naam leerlingbegeleider afdeling:
Ouder-inlogcode voor Magister:

ds. Pierson College
Postbus 701, 5201 AS ’s-Hertogenbosch
Geraert ter Borchstraat 1, ’s-Hertogenbosch
073 644 29 29 | info@pierson.nl
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