Aan: leerlingen Vitusmavo en hun ouder(s)/verzorger(s)
Betreft: Jaaragenda, absentiemeldingen en ontwikkeldag maandag 26 september
Bussum, 20 september 2022

Beste leerlingen, beste ouder(s)/verzorger(s),
Het schooljaar is inmiddels een aantal weken gestart. Langzaamaan is iedereen weer
gewend aan het schoolse ritme.
Op onze website hebben wij de jaaragenda gepubliceerd. Hierin is een globaal
overzicht van het schooljaar te vinden en staan ook zaken vermeld als toetsweken,
diploma-uitreiking, etc.
Ik zet de data w.b. vakanties en (les)vrije dagen hieronder voor jullie op een rijtje.
Schoolvakanties
• Herfstvakantie – ma 17 oktober 2022 t/m vr 21 oktober 2022
• Kerstvakantie – ma 26 december 2022 t/m vr 6 januari 2023
• Voorjaarsvakantie – ma 27 februari 2023 t/m vr 3 maart 2023
• Meivakantie – ma 24 april 2023 t/m vr 5 mei 2023
• Zomervakantie – ma 24 juli 2023 t/m vr 1 september 2023
Vrije dagen
• Tweede paasdag – ma 10 april 2023
Let op: goede vrijdag (7 april) is een lesdag!
• Vrije dag wegens studiedag personeel: di. 11 april 2023
• Hemelvaart – do 18 mei en vr 19 mei 2023
• Tweede pinksterdag – ma 29 mei 2023
• Vrije dag wegens afsluiting schooljaar personeel – vr. 21 juli 2023
Lesvrije dagen:
Op lesvrije dagen zijn er geen lessen, maar is er wel mogelijkheid om op school te
werken of dingen in te halen. Op de volgende pagina meer informatie over de
ontwikkeldag van 26 september a.s.
• Maandag 26 september: ontwikkeldag:
• Donderdag 8 december: ontwikkeldag
• Dinsdag 24 januari: organisatiedag i.v.m. rapportvergaderingen
• Vrijdag 24 februari: ontwikkeldag
• Dinsdag 13 juni: ontwikkeldag

ToDo-weken
• ToDo-week
• ToDo-week
• ToDo-week
• ToDo-week

1: week 45 - 7 t/m 11 november
2: week 4 – 23 t/m 27 januari
3: week 14 – 3 t/m 7 april
4: week 27 – 3 t/m 7 juli

Absent melden
Wanneer een leerling niet naar school kan komen omdat hij/zij ziek is of om een andere
reden, willen wij dat natuurlijk graag weten. Op onze website staat precies beschreven
hoe dit werkt. Hier is ook het verzuimprotocol te vinden, wat er gebeurt als een leerling
te laat komt en hoe er ‘extra verlof’ kan worden aangevraagd en onder welke
voorwaarden dit wordt toegestaan.
Ontwikkeldag maandag 26 september
Komende maandag vindt de eerste ontwikkeldag plaats (in totaal zijn er vier dit
schooljaar). Op deze dag zijn er geen lessen. Leerlingen kunnen tussen 09.00 en 15.00
uur echter wel op school onder begeleiding van een onderwijsassistent aan hun
schoolwerk werken. Wanneer een leerling van deze gelegenheid gebruik wil maken,
wordt hij/zij tussen 09.00 en 09.30 uur in de mediatheek verwacht. Natuurlijk zorgt de
leerling er dan voor, dat hij/zij schoolwerk bij zich heeft. De kantine is deze dag
gesloten. Wel zal er een lekker kopje thee of warme chocolademelk klaarstaan 😉.
Leerlingen die nog wat in moeten halen, worden ingepland via Magister. Hierbij is
aanwezigheid verplicht.
Ik hoop u met deze mail van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet,
Nicole Lagendijk
Directeur

