Afdelingsinformatie VWO onderbouw
In het kort treft u hieronder de belangrijke informatie aan van de afdeling. Uitgebreide informatie treft u
aan in de schoolgids. Deze is terug te vinden op onze website.
Informatie school

Conrector
Mentorenteam

Hugo de Grootlaan 25
3818 TA Amersfoort
tel. 033 – 4618845
info@amersfoortseberg.nl
De school is tevens te volgen op Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn.
Marianne Compagner
Aanwezig: ma, di, wo, do
m.compagner@amersfoortseberg.nl
Klas
2VA

Verzuimmedewerker

naam
Noa te Riele
Marthe van Herk
2VB
Flip Coonen
Paul Steenbeek
2VC
Stefan Brans
Ramon van de Schoot
2VD
Eliza Blommestijn
2VE
Marije van Zoest
Claudia Verkleij
3VA
Suzanne Suijkerbuijk
Maarten van Gils
3VB
Sjoerd Wever
3VC
Bertine den Uijl
Elise Piso
3VD
Chris Jousma
Daphne Tondeur

mailadres
n.teriele@amersfoortseberg.nl
m.vanherk@amers foorsteberg.nl
l.dollekamp@amersfoorsteberg.nl
p.steenbeek@amersfoortseberg.nl
s.brans@amersfoortseberg.nl
r.vandeschoot@amersfoortseberg.nl
e.blommestijn@amersfoortseberg. nl
m.vanzoest@amersfoortseberg.nl
c.verkleij@amersfoortseberg.nl
s.suijkerbuijk@amersfoortseberg. nl
m.vangils@amersfoortseberg. nl
s.wever@amersfoortseberg.nl .
b.denuijl@amersfoortseberg.nl
e.piso@amersfoortseberg.nl
c.jousma@amersfoortseberg. nl
d.tondeur@amersfoortseberg. nl

Decaan vwo

Leonie van Deudekom

l.vandeudekom@amers foortseberg.nl

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?

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.

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

08.15
09.05
09.55
10.15
11.05
11:55
12.25
13.15
14.05
14.55
15.05
15.50

- 09.05
- 09.55
- 10.15
- 11.05
- 11.55
- 12.25
- 13.15
- 14.05
- 14.55
- 15.05
- 15.50
- 16.35

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

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

