Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,
Het schooljaar 2018-2019 is nu voorbij. Voordat iedereen aan een welverdiende vakantie begint, hebben we in
deze brief enkele belangrijke zaken op een rij gezet die u en uw kind moeten weten in verband met de start van
het nieuwe schooljaar 2019-2020. Aan het eind van week 33 (12-16 augustus) verschijnt het rooster van uw
kind in Magister. In het rooster is ook te zien bij welke mentor/coach uw kind is ingedeeld.

Verdere praktische informatie voor klas 2 t/m 6 havo/vwo inclusief tweetalig
Maandag 19 augustus: lesvrije dag voor leerlingen. De leerlingen worden dinsdag 20 augustus volgens
lesrooster op school verwacht. In de 1e week zijn er introductieactiviteiten. Nadere informatie hierover krijgen
de leerlingen via de mentor/coach.

Schoolboeken



De boeken worden door school besteld. U ontvangt een mailbericht van de firma “van Dijk” met de boekenlijst.
Het boekenpakket wordt uiterlijk een week voordat school begint afgeleverd op het adres van de leerling dat in
Magister geregistreerd staat. Op het moment dat van Dijk het pakket verzendklaar zet, ontvangt u een mail.
Daarna krijgt u een bericht van PostNL over de afleverdatum en tijd. Als uw kind een tweede boekenpakket
nodig heeft, zijn de kosten voor eigen rekening. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn, bij een profielwijziging na 1
oktober of als uw kind topsporter is. Voor bestelling van een tweede pakket kunt u contact opnemen met de
teamleider.

Jaarplanning
Klik hier  d
 an ziet u een overzicht van o.a. alle activiteiten en vakanties in het nieuwe schooljaar.
Ouderavonden
woensdag 11 sept.

4 (t)vwo

19.30 uur

aula

woensdag 11 sept.

4 havo en tweetalig

19.30 uur

E2, E3 lokalen en OLC 1
en OLC3

donderdag 12 sept.

2 (t)vwo

20.00 uur

aula

donderdag 12 sept.

2 havo en tweetalig

19.00 uur

aula

dinsdag 17 sept.

3 (t)vwo

18.30 uur

aula

dinsdag 17 sept.

5 havo

19.30 uur

aula

donderdag 19 sept.

3 havo en tweetalig

19.30 uur

aula

dinsdag 24 sept.

5 (t)vwo

19.30 uur

aula

dinsdag 24 sept.

6 (t)vwo

19.30 uur

aula

U ontvangt via de mail bij de start van het nieuwe schooljaar een uitnodiging.
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Receptie
Leerlingen kunnen met vragen terecht bij de receptie. De receptie is dagelijks geopend van
7.45 tot 15.30 uur. Onze medewerkers helpen de leerlingen dan graag.
Verder kunt u uw vragen ook via het volgende mailadres kenbaar maken: info-cdh@ogvo.nl of telefonisch
contact opnemen met de receptie via telefoonnummer 077 – 359 03 00.
Dit nummer is ook voor ziekmeldingen van leerlingen (tussen 07.45 uur en 09.00 uur).

Aanschaf rekenmachine voor leerlingen van 4havo of 4(t)vwo
In de tweede fase van havo en vwo dient een leerling bij wiskunde een grafische rekenmachine te gebruiken.
Op alle scholen van Onderwijsgemeenschap Venlo en Omstreken wordt de grafische rekenmachine van de
firma Texas Instruments gebruikt. Alle overige leermiddelen zijn daarop afgestemd.
Leerlingen dienen de volgende rekenmachine aan te aanschaffen:
-

TI84 Plus CE-T

Wij zijn ons ervan bewust dat voor het examen de TInspire ook goedgekeurd is maar onze leermiddelen en
lessen zijn afgestemd op de TI-84 Plus CE-T.
Omdat de wettelijke regelgeving aangepast is, zijn de oudere type rekenmachines niet meer toegestaan tijdens
het examen waar uw zoon of dochter aan gaat deelnemen. Dit heeft tot gevolg dat wanneer u een
rekenmachine over kunt nemen van een kennis of een oudere broer of zus nog een rekenmachine TI-84 Plus T
heeft liggen, deze waarschijnlijk van een ouder type is en dus niet gebruikt mag worden.
Laat deze TI-84 Plus T dan gelijk de eerste wiskundeles door de wiskunde docent controleren.
In verband met de te verwachten grote aantallen bestellingen is het zaak zo spoedig mogelijk
voor de aanschaf van een grafische rekenmachine te zorgen. Vanaf het begin van het schooljaar wordt van de
rekenmachine gebruik gemaakt en zal deze dus in het bezit van de leerling moeten zijn.

Sportkleding LO-lessen
Tijdens de LO-lessen op onze school zijn de leerlingen verplicht om een wit effen t-shirt en een zwarte korte
broek (of een zwarte korte legging) te dragen. U heeft de mogelijkheid om dit t-shirt met het logo van school en
eventueel een sportbroek aan te schaffen. De kosten hiervoor zijn € 5,70 voor het shirt en € 9.50 voor de
sportbroek. U kunt de sportkleding verzendkostenvrij bestellen t/m 4 augustus 2018. Klik hier om te bestellen.
De bestelling wordt op school afgeleverd en voor de 1e gymles uitgereikt aan de leerling. U bent niet verplicht
om dit type shirt en broek aan te schaffen. Een eigen gekocht wit shirt en zwarte korte broek mag ook. U kunt
ook het hele jaar door sportkleding bestellen. De bestelling wordt aan huis afgeleverd. Er worden dan wel
verzendkosten in rekening gebracht.

Schoolgids
Alle scholen voor voortgezet onderwijs zijn wettelijk verplicht jaarlijks een schoolgids te maken. De schoolgids
bieden wij digitaal aan, dus niet in gedrukte vorm. U kunt de schoolgids meteen na de zomervakantie
downloaden via www.denhulster.nl.

Magister
Ouders hebben toegang tot de agenda, cijfers en absenties van hun kind via het leerlingvolgsysteem Magister.
Magister is via de website te openen (www.denhulster.nl). Vragen en opmerkingen over het gebruik van
Magister kunt u doorgeven via: wachtwoordmagister@denhulster.nl.
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Ziekmelding
Ouders kunnen een leerling ziekmelden via de website onder het kopje Communicatie of via de Magisterapp.
Hierdoor wordt het ook mogelijk een ziekmelding te doen als de school gesloten is. Via de mail volgt een
handleiding voor het downloaden van de Magisterapp. Voor alle andere afmeldingen kunt u bellen naar
077-3590300.

Wijziging van leerlinggegevens
Bij wijziging van woon- of emailadres of telefoonnummers kunt u mailen naar leerlingenadministratie-cdh.nl.

Vrijwillige ouderbijdrage en factuur
Naast het verzorgen van regulier onderwijs, bieden wij ook extra diensten en activiteiten aan. Deze hebben het
doel de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van de leerling te bevorderen. De overheid financiert de
extra diensten en activiteiten niet. Daarom vragen wij de ouders elk jaar een vrijwillige bijdrage om deze kosten
te dekken. Meer over deze ouderbijdrage kunt u lezen op de website van de school of in de schoolgids. Wilt u
deze informatie op papier ontvangen dan kunt u een bericht sturen naar info-cdh@ogvo.nl of contact opnemen
met de receptie via telefoonnummer 077 – 359 03 00. De facturering van de ouderbijdrage gaat digitaal met
behulp van het softwarepakket WIS Collect. In de tweede helft van september ontvangen alle ouders per mail
een directe link naar WIS Collect. Door op de link te klikken, verschijnt de factuur in beeld waarop u kunt
aangeven van welke diensten en activiteiten u gebruik wilt maken. De factuur kunt u vervolgens betalen met
iDEAL of via een overboeking.
Wij wensen iedereen een prettige vakantie toe en hopen alle leerlingen weer te mogen begroeten op dinsdag
20 augustus 2019.
Met vriendelijke groet,
Het team havo/vwo
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