Afdelingsinformatie leerjaar 1
In het kort treft u hieronder de informatie aan van de afdeling. Uitgebreidere informatie vindt u in de
schoolgids. Deze is terug te vinden op onze website. Belangrijke data kunt u vinden in Magister.
Informatie school

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

Afdelingscoördinator
Mentorenteam

De school is tevens te volgen op Facebook, Twitter, Instagram en
LinkedIn.
Joyce Busser
j.busser@amersfoortseberg.nl
Klas
1BA
1BB
1BC
1HA
1VA
1VB

naam
Bart Albers
Michiel Hampsink
Ellen van Dijk
Marten Dijksman
Iris Hubbelmeijer
Kiki Davenschot
Robbin Doppenberg

1VC

Verzuimmedewerker

Serge ten Broek
Brigitte Prevoo
1VD
Julien Meijboom
Daphne Tondeur

mailadres
b.albers@amersfoortseberg.nl
m.hampsink@amersfoortseberg.nl
e.vandijk@amersfoortseberg.nl
m.dijksman@amersfoortseberg.nl
i.hubbelmeijer@amersfoortseberg.nl
k.davenschot@amersfoortseberg.nl
r.doppenberg@amersfoortseberg.nl
s.tenbroek@amersfoortseberg.nl
b.prevoo@amersfoortseberg.nl
j.meijboom@amersfoortseberg.nl
d.tondeur@amersfoortseberg.nl

Ziekmelden

Afmelden kan via de Magister-app (alleen als het een hele dag betreft),
per e-mail of telefonisch. Telefonisch afmelden moet voor 08.00 uur
gebeuren via het algemene telefoonnummer van de school. Afmelden per
e-mail (verzuim@amersfoortseberg.nl) moet gebeuren vanaf een emailadres dat bij ons in Magister bekend is. Uw e-mailadres kunt u laten
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?

Uw eerste aanspreekpunt is de mentor van uw zoon/dochter. Voor zaken
aangaande absenties kunt u zich richten tot de verzuimmedewerker. Zij
zal ook contact met u opnemen bij bv. openstaande absenties. Voor
verlofaanvragen en zaken waar u niet bij de mentor/verzuimmedewerker
terecht kunt, neemt u contact op met de afdelingscoördinator. Uiteraard
kunt u ook bij haar terecht als de mentor/verzuimmedewerker niet
bereikbaar is.

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 de schooltijden waarmee we
het huidige schooljaar starten. In de tweede periode hopen we de pauzes van de onderbouw en
bovenbouw weer gelijk te trekken. De startmomenten (drie keer in de week) beginnen
om 08.30 uur:
1e lesuur:
08.15/08.30- 09.05 uur
2e lesuur:
Pauze
3e lesuur:
4e lesuur:
Pauze
5e lesuur
6e lesuur
7e lesuur
Pauze
8e lesuur

09.05
09.55
10.15
11.05
11.55
12.35
13.15
14.05
14.55
15.05

- 09.55 uur
- 10.15 uur
- 11.05 uur
- 11.55 uur
- 12.35 uur
- 13.15 uur
- 14.05 uur
- 14.55 uur
- 15.05 uur
- 15.50 uur

