Praktisch
Ziek? Dan belt een van je ouders/verzorgers tussen
8.00 en 9.00 uur naar school, (026) 362 91 52, en meldt
je af. Ben je op school en word je ziek? Indien we geen
contact met ouders/verzorgers krijgen, dan neem je een
absentieformulier mee naar huis, dat je ondertekend door
ouders weer inlevert als je beter bent.
Te laat? Je haalt een briefje bij de conciërge. De volgende dag
meld je je om 8.00 uur bij de conciërge (pro) of OLC (vmbo).
Dokter- of tandartsbezoek en verzuim
Tandarts- en doktersbezoeken zijn in principe niet
toegestaan onder schooltijd. Als je zonder geldige reden
verzuimt, haal je deze tijd dubbel in op school. Bij herhaald
verzuim informeren we de leerplichtambtenaar.
Telefonisch contact
Willen je ouders contact met een van onze docenten
of andere medewerkers? Onze school is telefonisch
bereikbaar op (026) 362 91 52. Daarnaast zijn alle
medewerkers ook per mail bereikbaar.
Eruit gestuurd?
Lukt het niet je bij en in de les te houden? Dan word je in
eerste instantie apart gezet om daar verder te werken. Alleen
bij ernstige verstoringen word je eruit gestuurd. Dan ga je
naar het OLC en meld je bij de onderwijsassistent. Ben je
leerling van het praktijkonderwijs? Als je eruit wordt gestuurd,

word je voor 5 minuten even buiten de klas gezet. Daarna
kom je weer terug in de les. Als het dan nog niet goed gaat,
dan hoor je van de docent waar je naar toe kan gaan. Nog
diezelfde dag heb je nog een gesprek met de docent.
ICT-voorzieningen
Je kunt gebruikmaken van verschillende ICT-voorzieningen
en ICT-middelen. Bijvoorbeeld voor je lesrooster, huiswerk,
lesmateriaal, cijfers en afwezigheid. Dit kan via Magister
en Zermelo. Je moet je wel aan de ICT-gedragscode en
het protocol social media houden. Bij overtreding volgen
maatregelen: waarschuwing, strafwerk, een (interne)
schorsing, definitieve verwijdering van school en het
vergoeden van de schade.
Lessen
Aan het begin en einde van de les hoor je de bel. Je bent
op tijd aanwezig. Je wacht bij het lokaal op de docent.
Beschikbaarheid onder schooltijd
Aan het begin van het schooljaar krijg je het lesrooster.
Dat rooster verandert in de loop van het jaar. Je kunt
dus nooit op grond van het rooster voor het hele
schooljaar afspraken maken na schooltijd. Je moet daarom
beschikbaar zijn tot 16.30 uur. Wijzigingen in het lesrooster
en lestijden worden op school aangegeven. Kijk 's morgens
op Zermelo voor het actuele rooster.
Kledingregels
We geven transparant en veilig onderwijs. In school draag

je daarom geen (mogelijk) kwetsende, provocerende of
uitdagende kleding, geen pet, muts of capuchon. Ook
heb je bij practica en sport veilige kleding aan. Je docent
vertelt je hier meer over. Een hoofddoek of ander
godsdienstig kledingstuk is toegestaan. We willen wel altijd
je gezicht kunnen zien. Een burka, niqaab, chador
of ghimaar mag niet.
Schoolregels
In de les heb je bij je: laptop, eventueel boeken,
schriften, een pen en een agenda.
In de klas staat je telefoon op stil en zit in je tas.
Anders moet je de telefoon inleveren bij je docent.
J e jas en pet hang je aan de kapstok of in je kluisje.
A
 ls iemand praat, luister je. Je praat niet door
anderen heen.
W
 e zijn op school vriendelijk tegen elkaar.
Je spreekt zoveel mogelijk Nederlands.
B
 en je het niet eens met de docent?
Dat bespreek je ná de les.
A
 ls je in de onderbouw zit mag je het schoolplein
niet verlaten.
Tijdens de sportles draag je sportkleding.
J e houdt de school netjes en schoon. Eten en drinken
doe je alleen in de kantine en op het schoolplein.
J e fiets parkeer je in de fietskelder, je brommer
staat bij de perscontainer.
L
 eerpark Arnhem is een rookvrije school.
Op en voor het schoolterrein wordt niet gerookt.
E
 nergiedrankjes zijn op het hele schoolterrein verboden.

Noteer jouw info!
Met deze infokaart op zak (of in je agenda) en je gegevens bij
de hand ben je goed voorbereid op het schooljaar!

Leerlingnummer

Naam mentor

Wachtwoord Magister (leerling)

Inlogcode Magister (ouder(s))

Wachtwoord Magister (ouder(s))
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Informatiekaart
Deze kaart is onderdeel van
de schoolgids. Hierop hebben
we de belangrijkste praktische
informatie uit de schoolgids
voor jou en je ouders op een
rij gezet, zodat je die altijd
gemakkelijk bij de hand hebt.
Wil je meer informatie? Kijk dan
in de digitale schoolgids op de
website.

Vakanties en vrije dagen

Lestijden

Herfstvakantie*

za. 22 oktober t/m
zo. 30 oktober 2022

Studiedag

do. 3 november 2022

Kerstvakantie*

za. 24 december 2022 t/m
zo. 8 januari 2023

Praktijkschool
Start v.d. dag
08.30 – 08.50
1e uur
08.50 – 09.35
2e uur
09.35 – 10.20
Kleine pauze
10.20 – 10.40
3e uur
10.40 – 11.25
4e uur
11.25 – 12.10
Grote pauze
12.10 – 12.40
5e uur
12.40 – 13.25
6e uur
13.25 – 14.10
7e uur
14.10 – 14.55

Voorjaarsvakantie** za. 18 februari t/m
zo. 26 februari 2023
Goede vrijdag

vr. 7 april 2023 niet vrij
(i.v.m. met 2 volledige
weken meivakantie)

Tweede Paasdag

ma. 10 april 2023

Meivakantie

za. 22 april t/m
zo. 7 mei 2023

Koningsdag

wo. 27 april 2023

Hemelvaart

do. 18 mei t/m
zo. 21 mei 2023

Pinksteren

ma. 29 mei 2023

Studiedag

di. 30 mei 2023

Zomervakantie*

za. 15 juli t/m
zo. 27 augustus 2023
* = voorgeschreven door OCW ** = conform landelijk
advies voor regio zuid, valt in de carnavalsweek

Vmbo en mbo
1e uur
08.30 – 09.20
2e uur
09.20 – 10.10
3e uur
10.10 – 11.00
Kleine pauze
11.00 – 11.20
4e uur
11.20 – 12.10
5e uur
12.10 – 13.00
Grote pauze
13.00 – 13.30
6e uur
13.30 – 14.20
7e uur
14.20 – 15.10
8e uur
15.10 – 16.00
9e uur
16.00 – 16.50

Wij staan voor je klaar
Directie
Mevrouw G.G.L. (Geke) Kersten
Afdelingsleiders
De heer J. (Jitse) van Steinvoorn,
afdelingsleider praktijkschool
Mevrouw E. (Ellen) Ax,
afdelingsleider vmbo en mbo
leerpark-arnhem.nl
Leerparkarnhem
leerparkarnhem

Leerpark Arnhem is onderdeel
van Arentheem Scholengroep

