Nijkerk, 10 juli 2020

Aan de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,
Graag willen wij u en jullie door middel van deze brief informeren over een aantal belangrijke zaken
rondom het nieuwe schooljaar. Algemene informatie over de school kunt u vinden op onze website. De
nieuwe schoolgids krijgen de nieuwe leerlingen in september uitgereikt.
We starten op:

Dinsdag 1 september 2020
(maandag 31 augustus is een roostervrije dag voor leerlingen)

Hieronder volgt de klassenindeling, wanneer het rooster kan worden opgehaald en in welk lokaal.
KLAS
1A
1B
1/2C
2A
2B
2/3C
MB1
MB2
MB3
MB4
PIE/BWI
BB1
BB2
ENTREE

LOKAAL
0.02
0.05
0.04
0.07
0.08
0.01
1.08
1.09
1.10
1.05
1.04
1.08
1.19
1.11

ROOSTER HALEN
13.00 uur
13.00 uur
13.00 uur
13.00 uur
13.00 uur
13.00 uur
11.30 uur
11.30 uur
11.00 uur
14.30 uur
14.30 uur
14.30 uur
op afroep
13.00 uur

DOCENT/MENTOR
Mw. C. van Veluw
Dhr. P. Broeders
Mw. H. Jansen / mw. J. Louter
Mw. A. Hoekerd / mw. M. van den Broek
Mw. G. Mirkovic / mw. W. van der Vlist
Dhr. T. van den Heuvel
Dhr. G. van den Burg
Mw. A. van de Kolk / mw. I. Croese
Mw. G. Souman
Mw. D. Dukel
Dhr. D.J. Koops
Mw. R. de Graaf
Mw. M. Lakerveld / mw. I. van de Poppe
Mw. M. Hurkmans

DE SCHOOLVA KANTIES E N VRIJE DAGEN VOOR 2 020- 2021 ZIJN:
Roostervrije dag
maandag 31 augustus 2020
Herfstvakantie
maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober 2020
Roostervrije dag
maandag 23 november 2020
Kerstvakantie
maandag 21 december t/m vrijdag 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie
maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari 2021
Goede Vrijdag
vrijdag 2 april 2021
Paasweekeinde
maandag 5 april 2021
Meivakantie
maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei 2021
Hemelvaart
donderdag 13 mei 2021
Roostervrije dag
vrijdag 14 mei 2021
Pinksterweekeinde
maandag 24 mei 2021
Roostervrije dagen
woensdag 14 juli, donderdag 15 juli en vrijdag 16 juli 2021
Zomervakantie
maandag 19 juli t/m vrijdag 27 augustus 2021
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OVERZICHT VAN DE A CT IVITEITEN VAN DIT S CHOOLJAAR ZI JN:
DATUM
31-08-2020
01-09-2020
01-09-2020
02-09-2020
21-09-2020
06-10-2020
12-10-2020
16-10-2020
16-11-2020
23-11-2020
26-11-2020
07-12-2020
09-12-2020
17-12-2020
11-01-2021
21-01-2021
26-01-2021
04-02-2021
05-02-2021
15-02-2021
18-02-2021
16-03-2021
23-03-2021
01-04-2021
19-04-2021
20-04-2021
14-05-2021
17 en 18 mei 2021
25 t/m 28 mei 2021
26-05-2021
03-06-2021
04-06-2021
09-06-2021
14-06-2021
16, 17, 18 juni 2021
21-06-2021
23-06-2021
28 en 29 juni 2021
02-07-2021
06-07-2021
12-07-2021
14, 15 en 16 juli 2021

DAG
maandag
dinsdag
dinsdag
woensdag
maandag
dinsdag
maandag
vrijdag
maandag
maandag
donderdag
maandag
woensdag
donderdag
maandag
donderdag
dinsdag
donderdag
vrijdag
maandag
donderdag
dinsdag
dinsdag
donderdag
maandag
dinsdag
vrijdag
maandag/dinsdag
dinsdag t/m vrijdag
woensdag
donderdag
vrijdag
woensdag
maandag
woensdag t/m vrijdag
maandag
woensdag
maandag/dinsdag
vrijdag
dinsdag
maandag
woensdag t/m vrijdag

ACTIVITEIT
Roostervrije dag leerlingen
Eerste schooldag
MB2 en MB3 introductie dag
Teambuilding voor leerlingen van de entree opleiding
Ouderavond alle leerlingen
Studiemiddag personeel, leerlingen om 12.00 uur vrij
Maatwerkdag alle klassen
Sportdag klas 1 en klas 2
Bezoek leerlingen Koningin Emmaschool en De Werf
Roostervrije dag leerlingen
Open huis voor leerlingen (Speciaal) Basisonderwijs
Maatwerkdag midden- en bovenbouw klassen
Maatwerkdag klas 1 en 2
Kerstviering in de klas
Portfoliogesprekken
Studiemiddag personeel, leerlingen om 12.00 uur vrij
Open huis voor leerlingen (Speciaal) Basisonderwijs
Mini lessen leerlingen groep 8
Wintersportdag
Maatwerkdag midden- en bovenbouw klassen
Maatwerkdag klas 1 en klas 2
Informatie avond stage- en praktijkopleidingen
Studiemiddag personeel, leerlingen om 12.00 uur vrij
Paasviering in de kerk
Maatwerkdag midden- en bovenbouw klassen
Maatwerkdag klas 1 en klas 2
Roostervrije dag leerlingen
Uitstroom- en portfoliogesprekken, klas 2 en hoger
Reisweek klas 3
Jongerenreis Walibi
Mix toernooi scholen klas 1
Roostervrije dag leerlingen
Uitslag examens tijdvak 1
Studiemiddag personeel, leerlingen om 12.00 uur vrij
Kamp eerste klassen
Maatwerkdag midden- en bovenbouw klassen
Maatwerkdag klas 1 en klas 2
Portfoliogesprekken klas 1
Survival 2 e klas
Diploma- en certificaten uitreiking
Laatste stagedag
Overdracht leerlingengegevens en studiedagen personeel,
leerlingen al vakantie

*Dit is een voorlopige planning, er kunnen wijzigingen optreden gedurende het schooljaar.
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Schoolbenodigdheden:
De leerlingen moeten aan het begin van het schooljaar in het bezit zijn van de volgende zaken:
Alle leerlingen

Voor de nieuwe leerlingen

Voor de leerlingen van de middenbouw
en bovenbouw die de textielopleiding
gaan doen:

Schooletui met pen, potlood, liniaal, gum, stiften, lijmstift,
schaar en puntenslijper
10 snelhechters + 10 insteekhoezen
Goede fiets
Je neemt mee voor gym:
• Kleding: lange of korte broek en shirt met mouwen
• Gymschoenen: geen zwarte zolen, geen schoenen
waar mee buiten gelopen wordt.
1 stofjas deze kan aan het begin van het schooljaar via de
school aangeschaft worden.
1 paar veiligheidsschoenen, zelf aan te schaffen
(bijvoorbeeld bij Scapino of Enorm Gerritse; Enorm Gerritse
geeft leerlingen van Accent Nijkerk 30% korting)
Kleurpotloden, grijs potlood
Poetsdoek (oude doek)
Voor koken: 2 pannenlappen en 1 schort
Voor textiele werkvormen:
1 Ruime etui of toilettas
(stofschaar moet erin passen)

2 Meetlint

3 Tornmesje

4 Doosje kopspelden

5 Pakje naalden

6. Stofschaar (nieuwe
nooit papier mee hebt geknipt)

schaar waar je nog

Ben je linkshandig:
Koop dan een schaar voor linkshandige mensen.
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Ouderbijdrage
Alle geldelijke bijdragen die de school aan de ouders vraagt, vallen onder de term ‘ouderbijdrage’. De
ouderbijdrage heeft het karakter van een vrijwillige bijdrage. Dit betekent dat de toelating tot de
school, het onderwijs of examens niet afhankelijk is van deze bijdrage. Met de opbrengsten van de
ouderbijdrage worden veel nuttige en noodzakelijke activiteiten gefinancierd. U kunt daarbij denken
aan leer- hulpmiddelen, ICT, bijzondere leerlingbegeleiding en een collectieve ongevallenverzekering,
maar ook activiteiten als sportdagen en excursies. De overheid vergoedt deze activiteiten niet en de
school en de medezeggenschapsraad vindt dergelijke zaken wel belangrijk.
De school kan aangeven dat ouders worden geacht bepaalde materialen aan te schaffen (te de nken
valt aan: werkkleding, gereedschap et cetera), mogelijk via school. Elke bijdrage is vrijwillig, maar als
ouder is het belangrijk te realiseren dat het volgen van een bepaalde opleiding gepaard kan gaan met
extra kosten. De school kan deze materialen aanbieden, als u besluit deze materialen niet via school
aan te schaffen, ontvangt u deze materialen niet. U bent dan zelf verantwoordelijk voor het
aanschaffen van de materialen via een andere leverancier.
Schoolboeken
Met ingang van het cursusjaar 2009-2010 stellen de scholen de boeken gratis ter beschikking aan de
leerlingen en dit geldt ook voor dit jaar. De ouders/verzorgers dragen niet meer bij in de kosten. Deze
kosten worden door de ministerie van OC & W direct vergoed aan de school. De boeken wo rden door
de school besteld en aan de leerling ter beschikking gesteld.
Praktijkopleidingen.
Voor elke opleiding zijn andere gereedschappen, veiligheidsmiddelen (veiligheidsschoenen, veiligheidsbril,
overall ed.) en boeken nodig. De coördinator praktijkopleidingen informeert u hierover. De materialen
moeten door de ouders betaald worden en kunnen via school worden aangeschaft, behalve de
veiligheidsschoenen, deze moet u zelf aanschaffen voor de leerling (bijvoorbeeld bij Scapino of GBI
Gerritse; GBI Gerritse geeft 30% korting als u zegt dat u van Accent Nijkerk komt).
Tot slot wensen wij alle ouders, verzorg(st)ers, collega's en leerlingen een hele fijne zomer en een
goede vakantie toe! Wij hopen jullie weer te ontmoeten op dinsdag 1 september 2020.
Met vriendelijke groet,
namens de collega's,

M.A. Haanschoten
Vestigingsdirecteur Accent Nijkerk
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