Afdelingsinformatie onderbouw Havo
In het kort treft u hieronder de belangrijke informatie aan van de afdeling.
Uitgebreide informatie treft u aan in de schoolgids.
Afdeling:
Informatie school

Havo onderbouw
Hugo de Grootlaan 25
3818 TA Amersfoort
tel. 033 – 4618845
info@amersfoortseberg.nl
De school is tevens te volgen op Faceb ook, Twitter, Instagram en LinkedIn .
Marcel Starmans
Aanwezig: ma, di, wo, do, vrij
m.starmans@amersfoortseberg.nl

Conrector
Mentorenteam

Klas
2HA

Verzuimmedewerker

3HD
Marijn Geurken
Daphne Tondeur

mailadres
f.roos @amersfoortseberg.nl
s .wi ndey@amersfoortseberg.nl
e.schellekens@amersfoortseberg.nl
e.willems@amersfoortseberg.nl
n.vanderput@amersfoortseberg.nl
g.rudolph@amersfoortseberg.nl
s.pit@amersfoortseberg.nl
v.pouw@amersfoortseberg.nl
r.fl i m@amersfoortseberg.nl
m.bl ankensteijn@amersfoortseberg.nl
m.geurken@amersfoortseberg.nl
d.tondeur@amersfoortseberg.nl

Decaan Havo

Remco Muijtjens

r.muijtjens@amersfoortseberg.nl

Ziekmelden

Ziekmelden kan via de Magister-app, 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?
Afmelden kan ook via de Magister-app als het een hele dag ziekte betreft.
De mentor is in verreweg de meeste gevallen uw eerste aanspreekpunt. Voor zaken
aangaande absenties en aanwezigheid kunt u terecht bij de verzuimmedewerker. Zij zal
ook degene zijn die contact met u opneemt bij openstaande absenties. De conrector is
eindverantwoordelijk voor de afdeling. Tevens kunt u bij hem/haar terecht voor
verlofaanvragen.

2HB
2HC
3HA
3HB
3HC

Wie is wie?

naam
Floor Roos
Sanne Windey
Elise Schellekens
Eefje Willems
Niels van der Put
Gwendolyn Rudolph
Sanne Pit
Vesti Pouw
Ritsert Flim
Marcel Blankensteijn

Schooltijden
Vanwege het coronavirus werken we in de onderbouw met een aangepast lesrooster. Ten opzichte van het
reguliere rooster zijn de pauzes verplaatst. U vindt hieronder het rooster waarmee we het huidige schooljaar
starten.
1e lesuur:

08.15

- 09.05 uur

2e lesuur:
Pauze
3e lesuur:
4e lesuur:
Pauze
5e lesuur
6e lesuur
7e lesuur
Pauze
8e lesuur
9e lesuur

09.05
09.55
10.15
11.05
11:55
12.25
13.15
14.05
14.55
15.05
15.50

- 09.55 uur
- 10.15 uur
- 11.05 uur
- 11.55 uur
- 12.25 uur
- 13.15 uur
- 14.05 uur
- 14.55 uur
- 15.05 uur
- 15.50 uur
- 16.35 uur

Overige belangrijke data zijn terug te vinden in Magister én worden gepubliceerd in de BergBerichten.

