Hoi!
Welkom bij Greijdanus Meppel. Leuk dat je bij ons op school
komt! Om te zorgen dat je niet voor verrassingen komt te staan
hebben we voor jou een folder gemaakt met de belangrijkste informatie die je nodig hebt voordat het nieuwe schooljaar start!
Lees de informatie goed door. Als je nog ergens vragen over hebt
kun je contact met ons opnemen. De school is tijdens de zomervakantie van maandag 15 juli tot 22 augustus gesloten.

Start nieuw schooljaar

Je wordt op D.V. maandag 26 augustus 2019 om 11.00 uur op
school verwacht voor een GO-moment in je mentorgroep. In de
aula staat op een bord in welk lokaal je moet zijn. Op dinsdag 27
augustus beginnen de lessen volgens het rooster dat op maandag
26 augustus wordt uitgelegd.

Ben je langer dan één dag ziek geweest? Geef bij terugkeer de
ziektedagen door aan school. Dit kan door:
•
het invullen van het digitale absentieformulier https://
uw.greijdanus.nl/_KIND_/Absentie
•
het inleveren van een ingevulde en ondertekende absentiekaart (verkrijgbaar bij de conciërge of te vinden op het
ouderportaal).
Naar de tandarts of de dokter? Graag buiten schooltijd! Kan het
echt niet anders? Lever dan een dag van te voren een absentiekaart in.

Activiteiten

In de eerste weken van het nieuwe schooljaar zijn meteen allerlei
activiteiten gepland. Je hoort van je mentor wat de bedoeling is.
Woensdag 4 tot vrijdag 6 september is er een kennismakingskamp
voor leerjaar 1.
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Voorafgids
2019/2020

Belangrijk om te weten
•1

•2
•3

•4

•5

 oor de zomervakantie krijgen je ouders/verzorgers thuis een
V
brief over de regelingen voor vervoer en tegemoetkoming in de
reiskosten.
De officiële schoolgids staat vanaf 15 juli op de website
www.greijdanus.nl
Het ouderportaal is vanaf de laatste week van de zomervakantie beschikbaar. Je ouders krijgen de inloggegevens via de post.
Het leerlingportaal is beschikbaar vanaf de eerste schoolweek.
Je krijgt op school een brief met de inloggegevens.
Op school werken we met Chromebooks, en die ontvang je in
de eerste week op school. In de laatste vakantieweek krijg je
de bruikleenovereenkomst voor de Chromebook thuis gestuurd.
Deze moet je de eerste schooldag ondertekend meenemen.
De boeken die je nodig hebt worden door school besteld en bij
je thuis afgeleverd.

Schoolspullen

Stevige boekentas, pen, potlood, gum, oortjes of koptelefoon, A4
wiskundeschrift met ruitjes van 1x1cm, geodriehoek, tekenpotlood
HB, tekenpotlood 2B of 4B, doosje kleurpotloden, puntenslijper.
In klas 1 heb je eerst geen rekenmachine nodig. Je krijgt van je
docent wiskunde bericht over het juiste type rekenmachine.

Dagindeling

Vanaf schooljaar 2019/2020 ziet je schooldag er anders uit dan
je gewend was. De dagindeling is voor alle leerlingen gelijk. Je
dag begint altijd om 8.40 uur. Uiterlijk om 15.00 uur zijn alle
lesactiviteiten afgelopen. Soms ben je al om 13.40 uur vrij.
Op het rooster zie je voor elk vak vaste en flexmomenten. Je
bent in ieder geval aanwezig bij de vaste lesmomenten. Je
bepaalt met behulp van je mentor of de vakdocent hoe je de
flexmomenten invult.
Op een flexmoment is er van verschillende vakken een docent
aanwezig om extra uitleg of ondersteuning te geven. Je kan
tijdens het flexmoment er soms voor kiezen zelfstandig aan je
leerdoelen werken op het leerwerkplein. Ook de docent kan voor
zijn vak of voor een bepaald thema een aanbod doen. In de
bovenbouw zijn er meer flexmomenten dan in de onderbouw. Je
mentor helpt je om te leren welke manier van leren en werken
het beste bij je past en hoe je keuzes kunt maken.
Elke dag begint met een GO-moment per mentorgroep. Het
GO-moment begint met een dagopening, daarna wordt er aandacht besteed aan je leerdoelen en de keuzes die je gaat maken
in het lesrooster.

GO 		
1e blok
Pauze 		
2e blok
Pauze 		
3e blok
4e blok

8.40
9.05
10.25
10.40
12.00
12.20
13.40

–
–
–
–
–
–
–

9.05
10.25
10.40
12.00
12.20
13.40
15.00

Belangrijke data en vakanties

Deze zijn te vinden op de website en in de schoolgids.
Greijdanus Zwolle
Campus
Je vader/moeder geeft dit voor
9.00 5
uur door aan de school.
8017
CB
Zwolle
Dit kan door:
038 – 4 698 T698
•
te bellen naar de administratie:
038- 4 698 569

Ziek / afwezig?

•

 et invullen van het digitale absentieformulier https://
h
zwolle@greijdanus.nl
uw.greijdanus.nl/_KIND_/Absentie
•
te mailen naarwww.greijdanus.nl/zwolle
de absentiecoördinator Henk Bergsma absentiemeppel@greijdanus.nl
Als je ziek bent tijdens de toetsperioden, dan moet je elke dag
opnieuw worden ziekgemeld.

