Afdelingsinformatie VWO bovenbouw
In het kort treft u hieronder de belangrijke informatie aan van de afdeling. Uitgebreide informatie treft u aan in
de schoolgids en in ons examenreglement. Deze zijn beide terug te vinden op onze website.
Informatie school

Hugo de Grootlaan 25
3818 TA Amersfoort
tel. 033 – 4618845
info@amersfoortseberg.nl

Verzuimmedewerker

De school is tevens te volgen op Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn.
Derk Reijneker
Aanwezig: ma, di, wo, vr
d.reijneker@amersfoortseberg.nl
Klas
Naam
E-mailadres
4VA
Michiel Heeneman
m.heeneman@amersfoortseberg.nl
4VB
Frans Reede
f.reede@amersfoortseberg.nl
4VC
Annett Strunk
a.strunk@amersfoortseberg.nl
4VD
Gerda Berben
g.berben@amersfoortseberg.nl
5VA
Esther de Koning
e.dekoning@amersfoortseberg.nl
5VB
Wendy Zevenhek
w.zevenhek@amersfoortseberg.nl
5VC
Edwin Reinhoudt
e.reinhoudt@amersfoortseberg.nl
5VD
Marie-José Westbroek
m.westbroek@amersfoortseberg.nl
6V
Leerlingen in 6V hebben een persoonlijk mentor. Zij vinden wie hun
mentor is terug in Magister.
Suzanne van Rossum
s.vanrossum@amersfoortseberg.nl

Decaan vwo

Leonie van Deudekom

Ziekmelden

Ziekmelden kan via de Magister-app (alleen bij een hele dag ziek), e-mail of
telefonisch. Telefonisch afmelden dient voor 8.00 uur te gebeuren via het algemene
telefoonnummer van de school. Afmelden via de mail (via
verzuim@amersfoortseberg.nl) moet gebeuren vanaf een e-mailadres dat bij ons in
Magister bekend is. Uw e-mailadres kunt u aanpassen via
administratie@amersfoortseberg.nl.
Wilt u bij een afmelding altijd de volledige naam en klas van uw kind en de reden
van de absentie vermelden?

Wie is wie?

Wij stimuleren in de bovenbouw dat leerlingen hun zaken in principe zelf regelen.
Het eerste aanspreekpunt is altijd de mentor. Voor zaken aangaande absenties en
verzuim kunnen leerlingen zich richten tot de verzuimmedewerker. Voor
verlofaanvragen en zaken waarmee zij niet bij de mentor en verzuimmedewerker
terecht kunnen, nemen zij contact met de conrector op.

Belangrijke data

Ma 13 sept.
Di 14 sept.
Vr 29 okt.
Ma 15 nov.
Wo 1 dec.
Do 13 jan
Do 17 mrt.
Do 31 mrt.
Do 12 mei
Wo 15 juni
Wo 22 juni

Conrector
Mentorenteam

l.vandeudekom@amersfoortseberg.nl

Informatieavond ouders 4, 5 en 6 vwo (uitnodiging volgt)
Werkmiddag profielwerkstuk (6V)
Start proefwerkweek 1
Deadline inleveren definitief profielwerkstuk (6V)
Presentaties profielwerkstuk (6V)
Start proefwerkweek 2
Start proefwerkweek 3 (alleen voor 6V)
Start proefwerkweek 3 (alleen voor 4V en 5V)
Start Centraal Schriftelijk Eindexamen (CSE) (6V)
Uitslag eerste tijdvak CSE (6V)
Start proefwerkweek 4

Het is mogelijk dat er een extra dag voorafgaand aan of volgend op de toetsweken wordt ingepland. In het
geval dat dit noodzakelijk is, zullen we leerlingen daar zo snel mogelijk van op de hoogte stellen.
Overige belangrijke data worden gepubliceerd in de Bergberichten en zijn te zien op Magister.

