Ziek of afwezig melden

Schooljaar

‘20 ----‘21

Alle afwezigheid wordt door ons geregistreerd. Om te voorkomen dat uw kind ten onrechte als ‘ongeoorloofd afwezig’
staat geregistreerd, is het belangrijk dat u ons laat weten
dat uw dochter of zoon afwezig zal zijn, waarom en voor
hoe lang. In het schema hieronder kunt u zien op welke manier u dat kenbaar kunt maken.
Dit schooljaar is het van belang dat uw kind thuisblijft bij
verkoudheidsklachten en/of als iemand in het huishouden
koorts (boven de 38 graden) heeft, om de verspreiding van
het Coronavirus verder te voorkomen.
Kort afwezig (dokter, tandarts enz)
Leerling zal deel van
lesuur, 1 of enkele
lesuren afwezig zijn

Ouder stuurt mailtje aan
verzuim@nicolaas.nl of

Samen
bereiken
we meer

Ouder vult digitaal formulier
van Nicolaassite in of
Ouder schrijft een briefje en
leerling geeft dit aan
verzuimmedewerker

In deze folder vindt u een kort overzicht met
veel voorkomende vragen. Voor de uitgebreide
informatie verwijzen we naar de diverse plekken
op de site. We wensen een ieder een heel
goed schooljaar toe!

Ziek
Leerling is 1 of meerdere dagen ziek

Ouder stuurt mailtje naar
verzuim@nicolaas.nl of
Ouder vult digitaal formulier
van de Nicolaasite in (ziek- en
betermeldingen)

(Langdurig) verlof
Leerling zal 1 dag
of langer door
gewichtige omstandigheden afwezig
zijn

Ouder vult aanvraagformulier extra
verlof van Nicolaassite in (documenten/klassen), leerling levert dat
in bij de afdelingsleider voorzien
van bewijsmateriaal

Onverwacht afwezig of noodgevallen
Ouder belt het algemene nummer van school: 0206445151. Kies optie 1. Als de verzuimmedewerker in
gesprek is, wordt u verwezen naar verzuim@nicolaas.nl

Betrokkenheid van
ouders bij het onderwijs
aan hun kinderen bevordert de leerprestaties.

Voor belangrijke nieuwe berichten sturen we een e-mail
(de informatie is ook op de website terug te vinden)

VOOR VRAGEN OVER:
AANWEZIGHEID EN RESULTATEN (zie ook: Magister)
KUNT U TERECHT BIJ VAKDOCENT OF MENTOR
WELZIJN OF ZORG (zie ook: de ondersteuningsgids)

Beethovenplein 2 1077 WM Amsterdam
020 - 644 51 51
sint@nicolaas.nl
www.nicolaas.nl

KUNT U TERECHT BIJ DE MENTOR OF AFDELINGSLEIDER
ORGANISATIE (zie ook: de schoolgids)
KUNT U TERECHT BIJ DE AFDELINGSLEIDER
FINANCIËN
KUNT U TERECHT BIJ DE ADMINISTRATIE

Vakanties 2020 - 2021
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie		
Zomervakantie

Nicolaassite www.nicolaas.nl
Alle belangrijke informatie staat op onze website www.nicolaas.nl.
Op de homepage vindt u het laatste nieuws en publicaties zoals
de schoolgids, de verzuimwijzer, de ondersteuningsgids of het examenreglement. Voor een aantal andere zaken zoals ziekmelding,
verlofaanvraag, studieprogramma’s, toetsoverzichten, en de jaarkalender moet u inloggen via de inlogknop rechtsboven in de menubalk. Bent u uw inloggegevens kwijt? Mail dan naar ict@nicolaas.nl

Magister

Inloggen

Over ons 8e groepers Onderwijs Praktisch Nieuws Contact

10 oktober t/m 18 oktober
19 december t/m 3 januari
20 februari t/m 28 februari
24 april t/m 9 mei
10 juli t/m 22 augustus

Vrije dagen
Dinsdag 20 oktober
Vrijdag 2 april
Maandag 5 april
Donderdag 13 mei
Vrijdag 14 mei
Maandag 24 mei
Donderdag 1 juli

Leerlingbespreking
Goede Vrijdag
Tweede paasdag
Hemelvaartsdag
Vrijdag na Hemelvaartsdag
Tweede pinksterdag
Studiedag personeel

Lesvrije dagen
Maandag 5 oktober
Woensdag 2 december
Vrijdag 22 januari
Maandag 15 februari
Woensdag 7 juli

Op deze dagen zijn er geen
lessen, maar kunnen er wel
verplichte activitieiten voor
leerlingen gepland worden.
De leerlingen zijn dus niet vrij.

10-minuten gesprekken
Ziek- en betermeldingen Documenten Foto’s Agenda Magister Zermelo

Naam ouder

Over ons 8e groepers Onderwijs Praktisch Nieuws Contact

Magister
Hier vindt u cijfers en informatie over aanwezigheid en te laat komen.
Alle algemene communicatie verloopt digitaal, dus is het belangrijk
dat wij uw correcte e-mailadres hebben. U bent zelf verantwoordelijk
voor de juiste gegevens in onze leerlingadministratie. U kunt uw
gegevens eenvoudig zelf aanpassen in Magister.

Zermelo
Leerlingen kunnen via Zermelo hun lesrooster + de laatste wijzigingen bekijken. Via Zermelo kunt u zich inschrijven voor de tienminuten-gesprekken. Dat kan alleen met uw eigen inloggegevens, niet die
van uw zoon of dochter.

Dinsdag 24 november
Donderdag 10 december
Dinsdag 9 maart
Woensdag 17 maart

klas 1 en 2
klas 3 en hoger
klas 3 en hoger
klas 1 en 2

De kernwaarden van het Nicolaas zijn ‘Zelfstandig, verantwoordelijk, betrokken’. De belangrijkste afspraak over gedrag op school is
dan ook dat iedereen rekening houdt met elkaar
en onze omgeving. We gedragen ons sociaal en
helpen elkaar als dat nodig is.
1. In de pauzes is eten en drinken toegestaan in de kantine, op
de tribune en op een aantal plekken op de 1e verdieping.
2. Gebruik van kauwgom is niet toegestaan.
3. We houden de school en omgeving schoon door afval in de
afvalbakken te deponeren.
4. In het schoolgebouw dragen we geen jassen en petten; deze
liggen in het kluisje.
5. Gebruik van mobiele telefoons, geluidsapparatuur e.d. is in de
lokalen en in de mediatheek niet toegestaan behalve op verzoek van de docent. Bij overtreding neemt de docent de apparatuur in beslag en levert deze in bij de receptie. De leerling
kan deze aan het einde van de dag bij de receptie ophalen.
6. Het Nicolaas is een veilige school. Het in bezit hebben van,
het gebruik van en handel in drugs en alcohol en/of wapens is
verboden in en om school (ook bij externe schoolactiviteiten).
7. Het Nicolaas is een rookvrije school. Roken is alleen buiten
toegestaan bij de rookpalen.
8. Fietsen worden in de fietsenstalling gestald in de daarvoor
bestemde rekken. Alleen inklapbare kratten zijn toegestaan.

ROOSTERS
Les 1

Afspraken
Huisregels

08.30 - 09.20

Les 2 09.20 - 10.10

Pauze 10.10 - 10.40
Les 3 10.40 - 11.30

Les 4 11.30 - 12.20

Pauze 12.20 - 12.50
Les 5 12.50 - 13.40

Les 6 13.40 - 14.30

Pauze 14.30 - 14.40
Les 7 14.40 - 15.30

Les 8 15.30 - 16.20

