Informatieboekje klas 7
voor ouders/verzorgers

Schooljaar 2022-2023

Adriaan Roland Holstschool
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Welkom ouders/verzorgers
Op woensdag 6 juli zijn (bijna) al onze nieuwe leerlingen op
school geweest en hebben zij met elkaar en hun mentor
kennisgemaakt. Voor veel leerlingen een spannende dag, maar
wellicht ook een opluchting omdat zij nu een beetje weten hoe/wat
zij na de zomervakantie kunnen verwachten.
Samen met uw kind maakt u momenteel de laatste periode op de
basisschool door. Nog een musical, de jaarafsluiting en dan een
uitgebreid afscheid van de juffen en meesters en van sommige
vrienden en vriendinnen. Na de zomer breekt dan een hele
nieuwe fase aan op de Adriaan Roland Holstschool. We
hebben tijdens de kennismakingsmiddag geprobeerd om bij uw
kind de eerste onzekerheden weg te nemen en vragen te
beantwoorden. Maar wellicht dat er ook bij u nog wat vragen
leven.
Met dit boekje willen we u alvast informeren over de meest
belangrijke zaken voor de start van het schooljaar. Uiteraard
verschijnt er aan het begin van het jaar ook een geactualiseerde
digitale schoolgids waarin u alle informatie over het reilen en
zeilen op de Adriaan Roland Holstschool kunt terugvinden.
Is iets onduidelijk, schroom dan niet om contact op te nemen.
De school is bereikbaar t/m dinsdag 19 juli en weer vanaf
woensdag 24 augustus. Als er tijdens de vakantieperiode vragen
of problemen zijn, maakt u zich dan geen zorgen. We lossen alles
zo goed mogelijk op na de zomervakantie.
Graag tot ziens!

Eva Wollaars

Arno Raven

Afdelingsleider vmbo-t/havo

Afdelingsleider klas 7 t/m 9 havo/vwo
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Belangrijke data
Woensdag 31 augustus t/m vrijdag 2 september 2022:
introductiedagen (aangepast rooster)
Maandag 5 september 2022:
eerste lesdag volgens rooster

Vakantierooster 2022-2023
Herfstvakantie:

15 t/m 23 oktober

Kerstvakantie:

24 december t/m 8 januari 2023

Voorjaarsvakantie:

25 februari t/m 5 maart

Tweede Paasdag:

10 april

Meivakantie:

24 april t/m 7 mei

Hemelvaart:

18 en 19 mei

Tweede pinksterdag: 29 mei
Zomervakantie:

22 juli t/m 3 september

Gedurende het schooljaar zullen de leerlingen een aantal dagen
roostervrij zijn vanwege vergaderingen en/of studiedagen.
De roostervrije dagen voor 2022-2023 zijn op dit moment nog niet
bekend, maar zullen bij aanvang schooljaar in de jaaragenda worden
opgenomen.
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De schoolboeken
Onze school verzorgt het boekenpakket voor uw zoon/dochter.
Boeken voor een schooljaar zijn dan ook in bruikleen. Het is
daarom belangrijk dat alle boeken gekaft worden. Beschadiging
van welke aard dan ook (losse of ontbrekende bladzijden,
scheuren, vlekken e.d.) zullen aan het einde van het schooljaar
vergoed moeten worden.
Zijn er al beschadigingen als u de boeken ontvangt? Geef dat dan
zo snel mogelijk door aan de boekhandel. Vooraf gemelde schade
wordt uiteraard niet aan u doorberekend.
De boeken voor schooljaar 2022-2023 worden uitgeleverd door
Boekhandel Van Dijk Educatie BV. Over de bestelprocedure bent
u per e-mail geïnformeerd. Na registratie bij Van Dijk ontvangt u
een klantnummer. Een belangrijk aandachtspunt bij de bestelling
is dat:
- Voor klas 7A, 7B en 7C gekozen moet worden voor
‘boekenlijst klas 7 vmbo-tl/havo’
- Voor klas 7D, 7E en 7F gekozen moet worden voor
‘boekenlijst klas 7 havo/vwo’
Het boekenpakket zal minimaal een week voordat school
begint, worden afgeleverd op het door u opgegeven adres.

BESTEL OP TIJD!
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Een goede start met de
juiste materialen

De schoolpas en het eerste pakket periodeschriften hoeft u niet te
bestellen. Deze worden op school uitgedeeld en u ontvangt
hiervoor automatisch een factuur.
Via de webwinkel zijn verder verkrijgbaar/te koop:
 FILIA oliekrijtjes
 ‘euritmietjes’ (verplicht voor het vak euritmie)
 periodeschriften (2e en volgende pakketten; het 1e pakket hoeft u
niet zelf te bestellen)
De volgende materialen zijn niet op school verkrijgbaar maar
heeft uw kind wel nodig gedurende het schooljaar:
 Lijntjesschriften met harde kaft voor Duits en Frans
 Ruitjesschrift voor wiskunde (1cm2- A4 formaat))
 Etui en pen(nen)
 Puntenslijper
 Geodriehoek
 Passer met tussenstukken
 Schaar
 Schooltas/rugzak
 Liniaal
 Gum
 Lijmstift
 Potloden 2H+HB+2B+3B
 Agenda
 Doos met min 12 kleurpotloden (bij voorkeur Caran d’Ache)
 Schriften (A4 of A5) voor diverse vak lessen
 Gymnastiekkleding (korte broek/T-shirt/trainingspak/binnen-sén buiten sportschoenen)
 Woordenboek NE
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Praktische zaken in het kort
Voor uitgebreide informatie over deze en andere
schoolzaken verwijzen we u graag naar de schoolgids
op onze site.

Magister
Magister is ons administratieve leerlingvolgsysteem. Binnenkort
krijgt u een inlogcode en kunt zo de vorderingen van uw kind
volgen, maar ook zelf uw adres- en emailgegevens bijhouden.
Ziek melden
Is uw kind niet in staat om naar school te komen? Geef dit dan
uiterlijk 8.30 uur door via uw persoonlijk magisteraccount.
Voor meer informatie over absentiemeldingen zie:
https://arh.nl/voor-ouders/algemene-informatie/
Rooster
Het actuele lesrooster kan bekeken worden via de Magister-app
of door inloggen via de website.
Kluisje
Het is mogelijk om een kluisje te huren op school. Handig om
gymspullen en boeken in op te bergen. De kosten voor een
kluisje bedragen € 85,- voor de gehele schoolloopbaan van uw
kind. Voor het huren van een kluisje ontvangt u een e-mail vanuit
het financiële programma WIS met daarin een link.
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Fietsenstalling
Leerlingen die op de fiets komen, kunnen gebruik maken van de
fietsenstalling achter het schoolgebouw. De school stelt zich niet
aansprakelijk voor beschadiging en/of vermissing van de fietsen.
De fietsen behoren in de rekken geplaatst te worden. Er wordt
toezicht gehouden middels camerabewaking.
Mobieltjes
Mobiele telefoons mogen niet aanstaan en ook niet zichtbaar zijn
tijden de lessen. In de meeste lokalen hangen telefoontassen
waarin de telefoon gedeponeerd kan worden. De school is niet
aansprakelijk voor schade aan telefoons die door docenten of in
telefoontassen bewaard moeten worden bewaard tijdens de les.
Leerlingen kunnen er ook voor kiezen hun telefoon op te bergen
in de eigen kluis.
Alcohol, drugs en roken
De school is alcohol-, drugs- en rookvrij. Dat geldt ook voor
schoolfeesten en werkweken.
Communicatie
Informatie wordt zoveel mogelijk via e-mail (Magister) gedeeld of
is terug te vinden op onze website www.arh.nl. Eenmaal per zes
weken verschijnt er een digitale nieuwsbrief.

Loop niet rond met vragen. Soms ziet of hoort u als ouder dingen waar
u misschien vraagtekens bij zet. De ervaring leert dat hoe sneller we in
gesprek gaan, des te sneller een antwoord gevonden wordt.
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De Adriaan Roland Holstschool kent een hoge mate van
ouderbetrokkenheid. Ouders kiezen bewust voor het
vrijeschoolonderwijs, ook omdat ze betrokken willen zijn bij de
school van hun kinderen. Vrijescholen gaan uit van het beeld dat
dat ouders en docenten samen een kring vormen rond de
leerlingen. In de driehoek leerling-ouder-school werken we
samen aan een gezonde en veilige ontwikkeling tot
jongvolwassene, ieder in zijn eigen rol en met eigen
verantwoordelijkheid.
OUDERAVONDEN
Ouderavonden zijn er om ouders goed te informeren en een
inkijkje te gunnen in wat er op school gebeurt of staat te
gebeuren. U krijgt per mail een uitnodiging voor de deze
avonden. Iedere klas heeft een eigen mentor. De mentor is ook
voor u het eerste aanspreekpunt. De eerste ouderavond
(september/oktober) zal uiteraard in het teken staan van een
wederzijdse kennismaking.
OUDERRAAD
De ouderraad functioneert als een soort van klankbord. Ze denkt
mee en adviseert. Beleid wordt vanuit de schoolleiding met de
ouderraad besproken. De ouderraad is nadrukkelijk geen
klachtencommissie. Er worden nooit individuele of persoonlijke
zaken besproken. De ouderraad heeft een adviesfunctie en
vormt zo de achterban voor de oudergeleding in de
medezeggenschapsraad.
Overweegt u om te participeren in de ouderraad of wilt u meer informatie? Kijk dan op
onze website of mail met ouderraad@arh.nl.
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OUDERDONATIE
Aan ouders/verzorgers wordt jaarlijks een vrijwillige donatie
gevraagd. Meer informatie volgt vóór de start van het nieuwe
schooljaar. Deze zal ook zijn terug te vinden in de schoolgids,
die jaarlijks wordt aangepast en op de website wordt geplaatst.
Alle schoolbetalingen lopen via het ouderportaal.
OUDERPORTAAL
In het begin van het schooljaar ontvangt u een e-mail met een
link naar het ouderportaal van Stichting Vrije scholen VO NH
locatie Adriaan Roland Holstschool.
Er worden gedurende het jaar betalingen klaargezet in het
ouderportaal. U kunt hierbij denken aan ouderbijdrage, kluishuur,
werkweek, excursie etc. In het ouderportaal wordt u ook
gevraagd naar de gewenste betaalwijze en het aantal termijnen
per onderdeel.
De voordelen van het ouderportaal:
• inzicht in de jaarlijkse schoolkosten/bijdragen;
• inzicht in betalingen die reeds door u gedaan zijn;
• betalen kan gemakkelijk via Ideal of automatische incasso;
• betalen in termijnen is mogelijk.
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Adresgegevens hoofdvestiging:
Loudelsweg 38
1861 TG Bergen NH
072 589 72 19

Dependance:
Adelbertuslaan 3
1861 TK Bergen NH

www.arh.nl
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