Hoensbroek, augustus 2021

Betreft: algemene informatie start schooljaar 2021-2022

Geachte ouder(s), verzorger(s), beste leerlingen,
Middels deze brief willen we u informeren over de opstart van het nieuwe schooljaar.
We hopen dat u heeft genoten van een fijne vakantie en zien er naar uit om onze
leerlingen binnenkort weer te verwelkomen op school. We willen alle leerlingen een
heel succesvol schooljaar toewensen en spreken de hoop uit dat we met
ouder(s)/verzorger(s) weer constructief mogen samenwerken op weg naar een
diploma voor uw kind.
Afhalen boeken
De boeken worden uitgereikt op donderdag 2 en vrijdag 3 september.
Voor het schema van afhalen (datum en tijd per klas) verwijzen we u graag naar de
brief hierover van het boekenfonds.
De indeling in de klassen voor de leerlingen is met ingang van 30 augustus in
Somtoday zichtbaar.
De hoeveelheid boeken die de leerlingen ontvangen, is behoorlijk groot. We raden u
daarom aan om één of meer stevige tassen of kratten mee te nemen.
Betaling ouderbijdrage
Contante betaling van de vrijwillige ouderbijdrage is sinds afgelopen schooljaar niet
meer mogelijk. Voor de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage, de ouderbijdrage
voor TTO, voor havo ChallENge (voorheen versterkt Engels) en de sportklas
ontvangt u in het begin van het nieuwe schooljaar een mail met daarin een link naar
Wiscollect.
Voor veel gebruiksartikelen op school en de organisatie van (buitenschoolse)
activiteiten ontvangt school geen geld van de overheid, deze worden betaald uit de
vrijwillige ouderbijdrage. We willen u dan ook vragen of u de vrijwillige ouderbijdrage
wilt voldoen zodat we onze leerlingen deze gebruiksartikelen en activiteiten kunnen
blijven aanbieden.
Ouders die de schoolkosten, vanuit financieel oogpunt, niet kunnen betalen kunnen
contact opnemen met Stichting Leergeld Parkstad. Stichting Leergeld vergoedt in
voorkomende gevallen deze verplichte ouderbijdrage.
We willen u vragen om uw aanvraag bij Stichting Leergeld even door te geven op
school via y.heynen@stichtinglvo.nl. Dit om te voorkomen dat u een aanmaning voor
de betaling van de ouderbijdrage ontvangt.
Wilt u de ouderbijdrage gespreid over meerdere termijnen betalen, dan kunt u dit, bij
het afhalen van de boeken, bij de administratie aangeven.

Besteding ouderbijdrage
In de digitale schoolgids (www.sintjan-lvo.nl onder ‘Ouders’) vindt u een overzicht
waaraan de gelden van de ouderbijdrage worden besteed. We hebben u hierover
ook via een aparte brief reeds eerder geïnformeerd.
Eerste schooldag
Maandag 6 september worden de leerlingen van de bovenbouw (klas 4, 5 en 6) om
08.30 uur op school verwacht. Zij maken dan kennis met de mentor en hun (nieuwe)
klasgenoten. Daarnaast ontvangen zij o.a. het lesrooster.
De leerlingen van klas 2 en 3 worden om 11.00 uur op school verwacht voor de
jaaropstart en, in bepaalde jaarlagen, een introductieprogramma.
De leerlingen van B1A, B1B, B1C en B1D worden om 11.00 uur in de aula verwacht.
De leerlingen van B1E, B1F, B1G en B1H worden om 12.00 uur in de aula verwacht.
De dagen erna zijn er, zeker in de brugklassen, nog diverse introductieactiviteiten.
Graag verwijs ik u naar de aanvullende informatie over de introductieactiviteiten in de
onderbouwklassen die u op de website van school aantreft.
Schoolfotograaf
Op maandag 13 september worden alle leerlingen op school gefotografeerd,
individueel maar ook als klas/groep. De verwerkingsovereenkomst in het kader van
de AVG is als bijlage opgenomen in de digitale schoolgids.
Somtoday
Alle nieuwe (niet afkomstig van een school van LVO Parkstad) leerlingen en ook hun
ouders ontvangen in de eerste weken van het nieuwe schooljaar een
gebruikersnaam en wachtwoord waarmee ze toegang krijgen tot Somtoday. In
Somtoday kan een leerling (en ook zijn/haar ouders) o.a. zien welke cijfers worden
behaald en op welke uren/dagen de leerling afwezig is geweest.
Melding afwezigheid
Indien uw zoon/dochter door bijv. een bezoek aan een arts een of meer lessen
afwezig is, dient dit op school gemeld te worden. Dit kan telefonisch of door het
invullen van het absentieformulier. Dit formulier, dat u aantreft op de website van
school onder het tabblad ‘Ouders’, dient tijdig ingeleverd te worden door uw
zoon/dochter in lokaal C107. Bij het maken van afspraken vragen we u rekening te
houden met het toetsrooster van uw zoon/dochter.
Mocht uw kind ziek zijn dan dient u een ziekmelding dagelijks voor 08.30 uur
telefonisch door te geven bij onze administratie of het zorglokaal.

Aanvragen verlof
Wanneer u voor uw kind verlof wilt aanvragen dan dient u dit minimaal drie
werkdagen vooraf te doen door middel van het invullen van het absentieformulier. Dit
formulier, dat u aantreft op de website van school onder het tabblad ‘Ouders’, dient

ingeleverd te worden door uw zoon/dochter bij zijn/haar leerlingcoördinator. Bij het
maken van afspraken dient u rekening te houden met het lesrooster/toetsrooster van
uw zoon/dochter en met de jaarplanning.
Actuele informatie
We raden u aan om regelmatig onze website te bezoeken zodat u op de hoogte blijft
van alle actuele informatie. De website is bereikbaar via: www.sintjan-lvo.nl Verder
informeren we ouder(s)/verzorger(s) per mail over o.a. informatieavonden, ouderkindgesprekken etc. We willen u dan ook vragen om ervoor te zorgen dat wij in het
bezit zijn van uw mailadres zodat wij u ook via de mail op de hoogte kunnen blijven
houden.
Bereikbaarheid
Vanaf dinsdag 31 augustus zijn we op school weer bereikbaar voor uw vragen over
de opstart van het nieuwe jaar. Voor de contactgegevens van mentoren,
coördinatoren en teamleiders verwijzen we u graag naar de digitale schoolgids voor
het schooljaar 2021 – 2022 die u aantreft op de website van school.
Met vriendelijke groet,
Drs. F.K.J.T. Erfkemper
Rector Sint-Janscollege

