INFORMATIE
KAART
schooljaar 2018-2019

Alsjeblieft! De informatiekaart van Thomas a Kempis. Deze kaart is onderdeel van de schoolgids.
Hierop hebben we de belangrijkste praktische informatie uit de schoolgids voor jou en je ouders op
een rij gezet, zodat je die altijd gemakkelijk bij de hand hebt. Wil je meer informatie? Kijk dan in de
digitale schoolgids.
vakanties en vrije dagen

40-minuten

Herfstvakantie
za 13 oktober t/m zo 21 oktober 2018
Kerstvakantie	
za 22 december 2018 t/m zo 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie* za 2 maart t/m zo 10 maart 2019
Meivakantie**
za 20 april t/m zo 5 mei 2019
Hemelvaart
do 30 mei t/m vr 31 mei 2019
Pinksteren
ma 10 juni 2019
Zomervakantie
za 6 juli t/m zo 18 augustus 2019
* = niet conform landelijk advies voor regio zuid,
valt in de carnavalsweek
** = inclusief Pasen en Koningsdag

Op sommige dagen volgen we een 40-minutenrooster.
Bijvoorbeeld bij studiedagen en leerlingbesprekingen.
Deze dagen worden aangekondigd in de nieuwsbrieven.

lestijden

Te laat? Je haalt een briefje bij de receptie en gaat alsnog
naar de les. Zit je in klas 1, 2, 3 dan meld je je ’s middags om
15.00 uur bij de receptie voor een half uur corvee. Leerlingen
uit klas 4 en hoger melden zich de volgende dag om 7.45 uur
in lokaal 126. Ben je vaak te laat? Bij ongeoorloofd verzuim
melden we je aan bij de leerplichtambtenaar.

Onderbouw
1e uur 8.15 – 9.15
2e uur 9.15 – 10.15
pauze 10.15 – 10.35
3e uur 10.35 – 11.35
4e uur 11.35 – 12.35
pauze 12.35 – 13.00
5e uur 13.00 – 14.00
6e uur 14.00 – 15.00
7e uur 15.00 – 16.00

40-minutenrooster
Onderbouw
1e uur 8.15 – 8.55
2e uur 8.55 – 9.35
pauze 9.35 – 9.55
3e uur 9.55 – 10.35
4e uur 10.35 – 11.15
5e uur 11.15 – 11.55
6e uur 11.55 – 12.35
7e uur 12.35 – 13.15

Bovenbouw
1e uur 8.15 – 9.15
2e uur 9.15 – 10.15
3e uur 10.15 – 11.15
pauze 11.15 – 11.35
4e uur 11.35 – 12.35
5e uur 12.35 – 13.35
pauze 13.35 – 14.00
6e uur 14.00 – 15.00
7e uur 15.00 – 16.00

Bovenbouw
1e uur 8.15 – 8.55
2e uur 8.55 – 9.35
3e uur 9.35 – 10.15
pauze 10.15 – 10.35
4e uur 10.35 – 11.15
5e uur 11.15 – 11.55
6e uur 11.55 – 12.35
7e uur 12.35 – 13.15

ziek melden of te laat
Ziek? Dan belt een van je ouders/verzorgers vóór 9.00 uur
naar school, (026) 445 24 47, en meldt je af. Ben je op school
en word je ziek? Dan ga je naar lokaal 126 en meld je je daar
af. Je krijgt dan een formulier mee dat je ondertekend weer
moet inleveren zodra je beter bent.

dokter- of tandartsbezoek en verzuim
Plan tandarts- en doktersbezoeken niet onder schooltijd.
Als het echt niet anders kan, meld het dan ruim van tevoren
bij de leerlingcoördinator. Als je zonder geldige reden
verzuimt informeren we je ouders. Bij herhaald verzuim
informeren we de leerplichtambtenaar.

telefonisch contact
Willen je ouders contact met een van onze docenten
of andere medewerkers? Onze school is telefonisch
bereikbaar op (026) 445 24 47.

arentheem college thomas a kempis
Thomas a Kempislaan 25
6822 LR Arnhem
(026) 445 24 47
thomasakempis@arentheemcollege.nl
ArentheemCollegeThomasAKempis

directie

afdelingsleiders

De heer E.J. (Eelco) van der Kruk
De heer drs. N.A. (Niels) van der Graaff

De heer R. (Robert) Philips
Mevrouw M.C. (Manon) Grisel MA.
Mevrouw S.J. (Sarah) Middendorp – Adeney
De heer B.F.E. (Bert) Buurman MSc.
Mevrouw drs. Y.T.M. (Yvonne) Balk

afdelingsleider havo onderbouw
afdelingsleider havo bovenbouw
afdelingsleider atheneum onderbouw
afdelingsleider gymnasium+ onderbouw
afdelingsleider atheneum en gymnasium+ bovenbouw

eruit gestuurd?

schoolregels

Ga naar lokaal 126 en haal daar een formulier. Vul het nauw
keurig in en handel zoals daarop is aangegeven. Volg hierna
de instructies op die je krijgt. Aan het eind van de les ga je
met het formulier terug naar je docent. Deze bepaalt of hij
nog een andere maatregel wil nemen.

• Je eet en drinkt alleen in laag 0. Een flesje water is
wel toegestaan, behalve in de practicumlokalen.
• Het nuttigen van energydrink is niet toegestaan
op het schoolterrein.
• Je mag je mobiele telefoon alleen in de klas gebruiken
met toestemming van de docent. Buiten de klas alleen
als je de anderen niet stoort.
• Alcohol, drugs en wapens? Nooit! Bij een mogelijk
overtreding van de wet nemen we maatregelen
en schakelen we altijd onze gebiedsagent in.
• Je brengt de pauzes door in de aula of buiten.
Als je in klas 4 of hoger zit, kun je ook in het
studiecafé terecht.
• Buitenkleding, bromfietshelmen en dergelijke
doe je in je locker of hang je op in de garderobe.
• Je werkt mee aan de dagelijkse schoonmaak.
• Onze school is rookvrij. Er mag niet gerookt worden
op of nabij het schoolterrein. Het rookvrije gebied
wordt begrensd door de Thomas a Kempislaan,
van Coesfeldstraat en Bosweg.

ict-voorzieningen
Je kunt gebruikmaken van verschillende ICT-voorzieningen
en ICT-middelen. Bijvoorbeeld voor je lesrooster, huiswerk,
lesmateriaal, cijfers en afwezigheid. Dit kan via Magister.
Je moet je wel aan de ICT-gedragscode en het protocol
social media houden. Die vind je in de schoolgids op de
website. Bij overtreding volgen maatregelen: waarschuwing,
strafwerk, een (interne) schorsing, definitieve verwijdering
van school en het vergoeden van de schade.

lessen
Aan het begin en einde van de les hoor je de bel. Je bent op
tijd aanwezig. Je wacht bij het lokaal op de docent. Wanneer
een docent niet op de afgesproken plaats aanwezig is, dan
informeert de klassenvertegenwoordiger bij Rooster en
Planning (142). Leerlingen mogen in elk geval nooit weggaan
zonder toestemming van de afdelingsleider.

beschikbaarheid onder schooltijd
Aan het begin van het schooljaar krijg je het lesrooster.
Dat rooster verandert in de loop van het jaar. De lessen
duren in principe tot 16.00 uur. In het kader van extra
ondersteuning, maatwerk of andere activiteiten moet
je tot 17.00 uur beschikbaar zijn voor schoolactiviteiten.
Maak daarom geen vaste afspraken direct na 16.00 uur.
Kijk op Intranet of op de monitor op school voor het actuele
rooster en wijzigingen.

kledingregels
We geven transparant en veilig onderwijs. In school draag
je daarom geen (mogelijk) kwetsende, provocerende of
uitdagende kleding, geen pet, muts of capuchon. Ook heb
je bij practica en sport veilige kleding aan. Je docent vertelt
je hier meer over. Een hoofddoek of ander godsdienstig
kledingstuk is toegestaan. We willen wel altijd je gezicht
kunnen zien. Een burka, niqaab, chador of ghimaar mag niet.

Leerlingnummer
Naam mentor
Wachtwoord Intranet (leerling)
Inlogcode Magister (ouder(s))
Wachtwoord Magister (ouder(s))
Inlogcode webwinkel
Wachtwoord webwinkel

