Handige afdelingsinformatie
In het kort treft u hieronder de belangrijke informatie aan van de
afdeling. Uitgebreide informatie treft u aan in de schoolgids.
Afdeling:
Adres school

Conrector
Mentoren

Verzuimmedewerker
Decaan
Ziekmelden

Wie is wie?

Havo bovenbouw
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.
Linda de Ruiter
Aanwezig: ma, di, woe, do
l.deruiter@amersfoortseberg.nl
Klas
4HA
4HB
4HC
4HD
5HAVO

naam
mailadres
Mw. H.Sloot
h.sloot@amersfoortseberg. nl
Dhr. R. Muijtjens
r.muijtjens@amersfoortseberg.nl
Mw. Van Diesen
i.vandiesen@amers foortseberg.nl
Mw. E. Smit
e.smit@amersfoortseberg.nl
Leerlingen in 5 havo
Zie Magister
hebben een
persoonlijk mentor
Mevrouw Van Rossum
s.vanrossum@amersfoortseberg.nl
Dhr. Muijtjens
r.muijtjens@amersfoortseberg.nl
Ziekmelden kan via de Magister-app, per mail of telefonisch. Ouders
bellen (033-4618845) of mailen (verzuim@amers foortseberg.nl) iedere
dag vóór 8.00 uur naar school. Afmelden via de mail 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?
Uw eerste aanspreekpunt is altijd de mentor van uw zoon/dochter. Voor
zaken aangaande absenties kunt u zich richten tot de
verzuimmedewerker. Voor verlofaanvragen en zaken waarmee u niet bij
de mentor en verzuimmedewerker terecht kunt, neemt u contact op met
de conrector.

Belangrijke data
Maandag 13 september: informatieavond voor ouders 4H en 5H, uitnodiging volgt
Dinsdag 14 september: pws- werkmiddag (5H)
Vrijdag 29 oktober t/m vrijdag 5 november toetsweek 1
Maandag 1 november: leerlingen uit 5 havo leveren definitieve versie PWS in
Woensdag 24 november: presentaties PWS 18.30-21.00 uur (5H)
Donderdag 13 januari t/m donderdag 20 januari toetsweek 2
Donderdag 17 maart t/m woensdag 23 maart toetsweek 3 (alleen voor 5h)
Donderdag 31 maart t/m woensdag 6 april toetsweek 3(alleen voor 4h)
Donderdag 12 mei start CSE (Centraal Schriftelijk Eindexamen)
Woensdag 15 juni: uitslag CSE (eerste termijn)
Woensdag 22 juni t/m dinsdag 28 juni toetsweek 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.

