Praktische informatie
Schooljaar 2020-2021

TE LAAT > BELLEN NAAR 0224 - 214 071
Leerlingen die te laat komen, melden zich bij de administratie. Zij krijgen een te laat briefje,
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reden, moeten ze zich de volgende dag om 08.00 uur melden of in de grote pauze de gemiste
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zonder dit briefje worden zij niet toegelaten in de les. Bij drie keer te laat, zonder geldige
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lestijd inhalen. Wij zijn verplicht om leerlingen die vaak te laat komen te melden bij de
leerplichtambtenaar.
ZIEKTE > VOOR 8.30 UUR BELLEN NAAR 0224 - 214 071
Als uw kind te laat op school komt of ziek is, verzoeken wij u voor 08.15 uur te bellen
met de administratie van school: 0224 - 214071. Daarnaast graag mailen naar de mentor
en de administratie. Denkt u er, indien van toepassing, ook aan de chauffeur of het
e
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vervoersbedrijf te informeren?
VERZUIM
Op school wordt het verzuim van de leerlingen nauwkeurig bijgehouden. De school is
verplicht om ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar.
Afspraken met doktoren, fysiotherapeuten, ziekenhuis, tandarts, etc. moet u zoveel
mogelijk buiten schooltijd plannen. Als dat niet kan, dan graag doorgeven aan de
mentor/coach en aan de administratie.
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WIE IS WIE?
DIRECTEUR

Remco Niemeijer

r.niemeijer@viertaal.nl

TEAMLEIDER

Iris van der Burgh

i.vanderburgh@viertaal.nl

ADMINISTRATIE

Sheila van Rijssen

viertaalcollegeschagen@viertaal.nl

Rana Keskin-Koroglu

viertaalcollegeschagen@viertaal.nl

VierTaal College Schagen, Hoep 28, 1741 MC Schagen T 0224-214071
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Jaarplanning & Schooltijden
Schooljaar 2020-2021

17 augustus 2020
STUDIEDAGEN /

VAKANTIES

LEERLINGVRIJE DAGEN

Kerstvakantie

21 dec 2020 t/m 1 jan 2021

28 september 2020

Voorjaarsvakantie

22 t/m 26 feb 2021

5 oktober 2020 (vanaf 12.05 u.)

Tweede paasdag

5 april 2021

6 oktober 2020

Meivakantie

26 april t/m 7 mei 2021

6 november 2020

Hemelvaart

13 t/m 14 mei 2021

16 november 2020

Tweede pinksterdag

24 mei 2021

28 januari 2021

Zomervakantie

12 juli t/m 20 augustus 2021

15 februari 2021
te
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14 juni 2021
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12 t/m 16 okt 2020
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Herfstvakantie
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START SCHOOLJAAR
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9 juli 2021
VERLOF BUITEN

SCHOOLTIJDEN

DE SCHOOLVAKANTIES

08.30 - 09.20 lesuur 1

lesdagen* per schooljaar.

Wilt u extra verlof voor uw

09.20 - 10.10 lesuur 2

De leerlingen

kind, dan moet u altijd toestem-

10.10 - 10.25 PAUZE

zijn na 4e lesuur,

ming vragen aan de directie.

10.25 - 11.15 lesuur 3

vanaf 12.05 uur vrij.

Aanvraagformulieren voor

11.15 -12.05

m
ui

Vier weken met korte
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Maandag t/m vrijdag

verlof vindt u op onze website

lesuur 4

viertaalcollege-schagen.nl.

12.05 - 12.35 PAUZE

* 17 t/m 21 augustus 2020

12.35 - 13.20 lesuur 5

9 t/m 13 november 2020

Hier kunt u ook de verlofregels

13.20 - 14.05 lesuur 6

8 t/m 12 februari 2021

lezen.

14.05 - 14.50 lesuur 7

7 t/m 11 juni 2021
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