JAARBOEKJE 2020- 2021

VlietlandCollege
Apollolaan 262
2324 BZ Leiden
071 5769243
06 43551317 ( Kopklasmobiel)

WOORD VOORAF

SCHOOLREGELS

Geachte ouders/ verzorgers.

We houden dezelfde regels aan als het Vlietland College. De
belangrijkste regels zijn:

Voor u ligt het Jaarboekje van de Kopklas Leiden voor het
schooljaar 2020- 2021. Er staan voor u belangrijke
mededelingen in. Het is daarom handig dit boekje te bewaren.
Dit schooljaar is een belangrijk jaar voor uw zoon/dochter. Er
wordt hard gewerkt om een zo goed mogelijk resultaat te
bereiken.
Wij zullen ons best doen om dit jaar een geslaagd jaar te laten
zijn. Met uw steun en hun inzet en onze inspanningen zal dat
zeker lukken.
Contact:
E-mail: info@kopklasleiden.nl
Mobiele telefoon:
0643551317 ( niet voor ziekmelding! )
Spreek uw naam in (!), dan bel ik u terug.
Telefoonnummer VLC:
0715769243 ( ook voor ziekmelding)
Met vriendelijke groet,
D. Leuvelink
M.Merkestein ( coördinator)

1. De leerlingen moeten door de zij-ingang de school
binnenkomen en verlaten.
2. De leerlingen houden 1,5 m afstand van de volwassenen.
3. Geen fietsen tegen de gebouwen, ook niet voor de school
of bij de buren.
4. Op de kapstok bij de klas kun je jas kwijt, maar laat geen
kostbaarheden achter.
5. In de pauzes mag je naar het Brugklashonk, naar de Plaza
of naar buiten. Je mag het plein niet af. De lift is niet voor
leerlingen bestemd.
6. Je moet in de school of op het terrein van de school de
aanwijzingen van de leden van het personeel opvolgen.
7. Mobiele telefoons moeten in het lokaal uit staan. Tijdens de
pauze mag de mobiel , zonder geluid, gebruikt worden.
8. Géén kauwgom of snoep in de klas.
9. Zoekgeraakte of beschadigde schoolboeken moeten
betaald worden.
10. De leerlingen moeten een stevige rugzak hebben om hun
boeken in te vervoeren. Ook moet er een plastic zak in de
tas zitten voor als het regent.
11. De leerlingen hebben respect voor iedereen en hebben
respect voor elkaars spullen.
12. Iedereen houdt rechts aan binnen school.
13. In de school en het lokaal staan de ramen open i.v.m. de
ventilatie.
14. Leerlingen blijven bij Coronaklachten thuis en de ouders
melden de leerling ziek op nummer 0715769243. Dit geldt
ook bij Coronaklachten bij huisgenoten.

VERZUIM
1. Als een leerling om een geldige reden niet naar
school kan komen moeten de ouders/ verzorgers de
afwezigheid telefonisch melden tussen 7.30 en 8.15 uur,
onder duidelijke vermelding van naam, klas, datum en
reden. Telefoon: 071-5769243
2. Als een leerling in de loop van de dag, bijvoorbeeld door
ziekte, de school moet verlaten, wordt dat overlegd met
de juf. Bij thuiskomst van de leerling moeten de ouders/
verzorgers of leerling dit telefonisch bij de juf melden.
3. Als de gymlessen niet gevolgd kunnen worden, moet
dat bij de juf met een briefje van de ouders gemeld
worden.
4. Als een leerling zonder reden de lessen verzuimt, wordt
dit altijd gemeld bij de leerplichtambtenaar. De
absenten worden in een lijst bijgehouden.
5. De leerplichtwet verbiedt de school buiten de
schoolvakanties verlof te verlenen. Mochten er
dringende redenen zijn, dan moet er een schriftelijk
verzoek worden gericht aan de coördinator. De
coördinator en de leerplichtambtenaar bepalen of de
reden dringend genoeg is om verlof te verlenen,
conform de wet op de leerplicht.
In de Kopklas wordt een jaar lang intensief gewerkt, iedere
dag, het hele jaar door. Wij verzoeken u dan ook bezoeken
aan tandarts en dokter zoveel mogelijk buiten schooltijd te
laten plaatsvinden.

EXCURSIES / MUSEUMBEZOEK
We gaan met de leerlingen van de Kopklas regelmatig op
excursie. Het is niet altijd mogelijk om daar vervoer voor te
regelen. De leerlingen zullen dus soms zelfstandig op de fiets
naar een museum moeten gaan. Ook zullen we bekijken of het
museumbezoek veilig kan.
Excursies:

Archeon 9 september (met auto’s)
Den Haag 23 september ( met de trein)

Museumbezoek:

Museum van Oudheden
Naturalis
Lakenhal

KOSTEN
Boeken en schriften krijgen de leerlingen van school. Wilt u er
voor zorgen dat er zorgvuldig met de boeken om wordt
gegaan?
Verder zijn tijdens de gymlessen gymkleding en gymschoenen
verplicht. De gymlessen zijn op dinsdag en woensdag.
Wij vragen aan de ouders/ verzorgers een ouderbijdrage van
€ 30 voor het hele schooljaar. Wij verzoeken u deze bijdrage
voor 1 oktober 2020 aan de juf te geven.

VAKANTIES en VRIJE DAGEN

ADRES

Bij het vakantierooster geven we als begindatum de eerste
vrije dag (meestal een zaterdag) en als einddatum de laatste
vrije dag (meestal een zondag).

Adres school:

Herfstvakantie
Studiedag
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Studiedag
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Start zomervakantie

17-10 t/m 25–10
04- 11
19-12 t/m 03-01
20- 02 t/m 28- 02
26- 03
02-04 t/m 05-04
24-04 t/m 09-05
13- 05 en 14- 05
24- 05
16- 07

Kopklas Leiden
p/a Vlietland College
Apollolaan 262
2324 BZ Leiden
071 576 92 43 (ziekmelding)

Voorlopige SCHOOLTIJDEN ( in Coronatijd)
Maandag t/m vrijdag

ochtend
middag

9.05 – 12.45
12.45 – 14. 50

Vrije middagen: ( school tot 12.00 uur)
18-12 ( Kerst)
15-07 ( Laatste schooldag)

Wij houden dezelfde schooltijden aan als het Vlietland College.
Er zijn 2 pauzes van 25 minuten.
Wij gaan ervan uit dat uw kind gezond eten en drinken mee
neemt naar school.
Een aantal dagen gedurende het schooljaar is er een verkort
rooster. De leerlingen zijn die dag eerder uit. We melden van
te voren wanneer dit het geval is.

RAPPORTEN

HUISWERK

De leerlingen krijgen drie maal per jaar een rapport mee naar
huis. Het eerste rapport is in december. Aansluitend is er dan
een ouderavond, waar we met u kunnen praten dan over de
vorderingen van uw kind.
Bij het tweede rapport zullen we een bindend schooladvies
geven. Het derde rapport wordt in de laatste schoolweek mee
gegeven.

De leerlingen van de Kopklas hebben veel huiswerk,
gemiddeld 1 a 1,5 uur per dag. Wij gaan ervan uit dat de
kinderen thuis de gelegenheid en de rust krijgen om hun
huiswerk te maken en hun lessen voor te bereiden.
Een computer met een webcam thuis is een vereiste. Veel
opdrachten moeten via de computer gemaakt worden.

