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Voorwoord 
 

 

Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 

Het einde van een warme zomervakantie is in zicht.  De start van het schooljaar 2022-2023 staat voor 
de deur en volgende week woensdag 31 augustus mogen we jullie weer ontvangen bij ons op school. 
En daar kijken we natuurlijk naar uit!  
 
We hopen van harte dat jullie allemaal een heerlijke tijd hebben gehad en wensen iedereen, alle 
leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) een prachtig schooljaar toe.  
In deze eerste Nieuwsbrief van het schooljaar vind je met name allerlei praktische informatie, voor 
zowel leerlingen als ouder(s)/verzorger(s).  
 
Maar voordat het schooljaar zich richt op wat er moet en kan eerst de vraag wat jij als leerling jezelf 
toewenst voor het komende schooljaar. Heb je daar al over nagedacht?  
Welke dromen zou je wakker willen maken?  
Welke onvervulde wens dient zich al langer aan en mag zich laten zien?  
Welke boodschap heb jij voor je omgeving en voor ons als school? 
Welke schoonheid in jezelf, in je hoofd en je hart, ga jij het komende schooljaar omarmen?  
Wat zie jij in de wereld om je heen dat je inspireert? 
En wat zou je willen creëren? 
 
Namens alle collega’s van de ARH wensen we jullie toe dat je antwoorden vindt op de in jou levende 
vragen, een podium voor je nieuwsgierigheid en dat we met zijn allen een gezellig, leerzaam en 
inspirerend schooljaar tegemoet gaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Ons hoogste streven moet zijn om vrije mensen te ontwikkelen die in staat zijn om 
zelf doel en richting aan hun leven te geven. De behoefte aan verbeeldingskracht, een 
gevoel voor waarheid en een gevoel van verantwoordelijkheid"  
Deze drie krachten zijn de zenuw van het onderwijs.   
 
Rudolf Steiner 
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Start schooljaar 2022-2023 

 
Op woensdag 31 augustus 2022 zal onze school haar deuren weer openen voor alle leerlingen. 
Op 29 en 30 augustus zullen wij beginnen met 2 opstart- & studiedagen waardoor deze dagen 
voor de leerlingen nog vrij zijn. 
De eerste schoolweek ziet er dan als volgt uit: 
 

• Maandag 29 augustus opstart- & studiedag 

• Dinsdag 30 augustus opstart- & studiedag 

• Woensdag 31 augustus om 8.30 uur opening schooljaar in de tuin door onze rector 

Jeroen Klooster.  

Hierna gaan alle leerlingen naar hun mentoren op het 1e en 2e uur. Het 3e en 4e uur is er 

hoofdonderwijs (7e klassen hebben 1e t/m 4e uur mentoruur). Vanaf het 5e uur zijn alle 

leerlingen vrij.  

• Donderdag 1 september is er les volgens het basisrooster 

• Vrijdag 2 september is er les volgens het basisrooster. De lessen duren op deze dag t/m het 

6e uur, daarna zijn de leerlingen vrij en begint hun eerste weekend van dit schooljaar! 

 

Ouderavonden 

Ouderavonden  

Voor de klassen 10G en 10H, 11C en 11D, 12B, 12C, 12E en 12F is er meteen in de eerste week op 

donderdag 1 september een ouderavond. Deze gaat over wat leerlingen en ouders kunnen verwachten 

het komende schooljaar en voor de 12e klassen over de kunstreis.  

In de tweede week, op dinsdag 6 september zijn er ouderavonden voor de klassen 7, 8 en 9 en ook deze 

gaan over dit schooljaar. 

 

NPO- A8 huiswerk- en studiebeleidingslokaal 
Vanuit de overheid ontvangen we als middelbare school ook het komende schooljaar nog extra 

financiële middelen om aandacht te besteden aan eventuele ontstane achterstanden veroorzaakt door 

corona.   

Dat betekent dat we ook het komende schooljaar nog extra huiswerk- en studiebegeleiding aanbieden 

in het lokaal A8 in het Adelbertus.  

Deze begeleiding wordt gedaan door externe tutoren. De eerste lesweek is A8 nog niet open. Meer 

informatie over de precieze openingstijden, begeleidingsmogelijkheden volgt. 

 
 



 

 

Nieuwsbrief ARH, juli/augustus 2022, Digitale versie 

 

Basis rooster 2022-2023 
Dit schooljaar gaan we weer werken met lessen van 50 minuten. Het hoofdonderwijs (de eerste 2 
lesuren) is in totaal 90 minuten. Hiermee hebben we dit schooljaar het volgende basis rooster. 
 

1 8:30 - 9:15 Hoofdonderwijs 

2 9:15 - 10:00 Hoofdonderwijs 

p1 0:20     Pauze 1 – 20 min 

3 10:20 - 11:10 3e lesuur 

4 11:10 - 12:00 4e lesuur 

p2 0:30     Pauze 2 – 30 min 

5 12:30 - 13:20 5e lesuur 

6 13:20 - 14:10 6e lesuur 

p3 0:10     Pauze 3 – 10 min 

7 14:20 - 15:10 7e lesuur 

8 15:10 - 16:00 8e lesuur 

9 16:00 - 16:50 9e lesuur 

 
 

Rooster Magister 
Het rooster is vanaf vandaag, vrijdag 26 augustus, voor alle leerlingen zichtbaar in Magister.  
Voor de 7e en 8ste klassen streven we ernaar om geen tussenuren te hebben. Voor alle overige 
jaarlagen proberen we het aantal tussenuren te beperken.  

 
Planning komende weken 
29 en 30 augustus studiedagen 

31 augustus Eerste schooldag  

1 september Ouderavond klassen 10G en 10H, 11C en 11D, 12E en 12F 

6 september Ouderavond klassen 7, 8 en 9 

14 en 15 september schoolfotograaf 

22 september Studiedag 

23 september Stagemarkt 1e jaars 13.30-15.30 (HvA/FOO) 

30 september Michaëlsdag 

4 oktober Ouderavond klassen 10h4 11h4 10vmbo, 11vwo5 

17 tm 21 oktober herfstvakantie 
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Definitieve uitslagen examens schooljaar 2021-2022 
 
 

Opleiding Slagingspercentage  

VWO 97% 

Havo 89% 

Vmbo-t (Mavo) 94% 
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Leermiddelen bestellen schooljaar 2022-2023 
 
Bestellen 
Als het goed is, heeft u de leermiddelen al besteld en deze reeds thuis ontvangen. Mocht dit niet 
zo zijn dan willen we een oproep doen om de leermiddelen per omgaande te bestellen. 
Als bijlage de bestelbrief van Van Dijk. Deze kunt u bekijken als de informatie (nog) niet geheel 
duidelijk is.  
Echter, bestellen binnen de laatste week van de schoolvakantie kan betekenen dat de levering 
van de leermiddelen na start schooljaar plaatsvindt.  
Om de leerlingen die in afwachting zijn van hun nalevering tijdig van het nieuwe lesmateriaal te 
voorzien, stellen we het pdf-bestand van het ontbrekende boek alvast beschikbaar op hun eigen 
digitale ‘Boekenplank’.  
 
Leveringen Noordhoff 
Uitgeverij Noordhoff heeft aangekondigd dat de B-delen van een aantal titels, die later in het 
jaar nodig zijn, medio oktober zullen verschijnen. De A-delen en licenties worden wél met de 
eerste levering meegestuurd. Voor de artikelen die in augustus of iets later in september 
verschijnen, wordt het startmateriaal voor de digitale Boekenplank of ELO eerder beschikbaar 
gesteld. Ouders en leerlingen zullen hierover door VanDijk geïnformeerd worden. . Vanaf 
15 augustus ontvangen alle leerlingen een extra kaartje bij hun bestelling, waarop de digitale 
oplossingen uitgelegd worden in het geval van een incomplete zending.   
 
Boeken in slechte staat ontvangen? 
Heeft u boeken ontvangen die in slechte staat zijn?  
Stuur deze dan terug. 
 
Procedure 
U gaat naar www.vandijk.nl of klikt op de link in uw bestelbevestiging. U logt in uw persoonlijke 
schoolomgeving in, met de door u bepaalde inloggegevens en gaat naar “iets melden” onder het 
kopje zelf regelen. De vervolgstappen worden hierin duidelijk uitgelegd.  
 
Let op: u kunt voor dit schooljaar nog bestellen tot  24 september. 
U hoeft de beschadigde boeken pas op te sturen als u de nieuwe boeken heeft ontvangen. 
 
Vragen 
Als er vragen zijn, kunt u contact opnemen met de klantenservice van Van Dijk. 
Ook kunt u online zelf uw gegevens aanpassen en antwoorden vinden op veel gestelde vragen.  
https://www.vandijk.nl/contact-en-service 
 

http://www.vandijk.nl/
https://www.vandijk.nl/contact-en-service
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  Hoe moet een leerling worden ziek gemeld 
 
 
Dit schooljaar kunnen leerlingen via magister worden ziek gemeld. Een ziekmelding wordt dus niet 
meer per telefoon gedaan. Het speciale telefoonnummer wat hier voorheen voor werd gebruikt vervalt 
hiermee.  
De ziekmelding, door de ouder(s)/verzorger(s) kan via de persoonlijke magisteraccount digitaal worden 
gedaan. We ontvangen de ziekmelding in principe graag voor het eerste lesuur van uw kind.  
 
Volg hiervoor de volgende stappen: 
 

1. Log in op Magister met uw eigen inlogcode. (Deel deze code niet, dan weet je zeker dat je 
als enige de ziekmelding kunt doorgeven) 

2. Klik op ‘Afwezigheid’ in het menu links in beeld  
3. Klik op de button ‘+ Melden’ 
4. Selecteer de datum (de opties zijn vandaag en morgen) en vul een toelichting in 
5. Klik op ‘Versturen’ 
6. Klik op ‘Akkoord’ in het volgende venster. De ziekmelding is nu zichtbaar voor ouders en 

voor de school onder ‘Afwezigheid’. 
7. Is een leerling langer dan één dag ziek, dan dienen ouder(s)/verzorger(s) dit iedere verzuimdag 

aan te geven in Magister voor de start van de dag.   

• Is een leerling langer dan drie dagen ziek, dan dienen ouder(s)/verzorgers de reden van 
ziekte te mailen naar absentie@arh.nl en iedere verzuimdag aan te geven in Magister. 
Ouders gebruiken hiervoor het mailadres dat geregistreerd staat in magister.   

• Graag altijd duidelijk naam van het kind en klas vermelden.   

• Indien een leerling een gedeelte van de dag moet verzuimen vanwege een afspraak met 
bijvoorbeeld de tandarts, dokter of specialist, dan dienen ouder(s)/verzorger(s) de reden van 
absentie te mailen naar absentie@arh.nl. De absentie moet zo vroeg mogelijk gemeld 
worden, maar in ieder geval voorafgaand aan de absentie.  

• Graag altijd onderwerp (ziekmelding, verlof, etc.) vermelden  

• Graag in de mail, datum, duidelijk naam van het kind en klas vermelden, het tijdstip van de 
afspraak en tijdstip van de terugkomst op school van het kind.   

• Alle leerlingen die gedurende de schooldag ziek worden, moeten zich afmelden bij de 
receptie. Bij afwezigheid van de receptionist(e) meldt de leerling zich af bij de teamleider. 
Voor leerlingen tot 18 jaar wordt hiervoor altijd telefonisch toestemming gevraagd aan de 
ouder(s)/verzorger(s).  

  
 
 
 

mailto:absentie@arh.nl
mailto:absentie@arh.nl
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Onderwerpen die nog aan bod zullen 
komen in de volgende nieuwsbrieven: 

 
• Toelichting kosten werkweken schooljaar (mogelijk ook in een apart 

schrijven)  

• Toelichting ouderbijdrage (mogelijk ook in een apart schrijven) 

• Huiswerkbegeleiding A8 

• Uitslag tevredenheidsonderzoek 

 


