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Schooljaar

‘16 ----‘17

Magister

https://nicolaas.swp.nl
Hier vindt u het lesrooster (inclusief de laatste wijzigingen),
het huiswerk, cijfers en informatie over aanwezigheid en
te laat komen. Via Magister kunnen ouders zich inschrijven voor de tafeltjesmiddagen en kunnen de adresgegevens worden gewijzigd. Inschrijven voor de tafeltjesmiddagen kan alleen met de inlogcode voor ouders en niet
met de inloggegevens van uw zoon of dochter. Wij vinden
het wel fijn dat zij bij de gesprekken aanwezig zijn.

Samen bereiken we meer
Betrokkenheid
van ouders bij het
onderwijs aan hun
kinderen bevordert
de leerprestaties.

De Magister-ELO
De Magister-ELO is de digitale leeromgeving van het
Nicolaas. Hier kunnen de leerlingen van het Nicolaas
planners, lesopdrachten, links en (aanvullend)
lesmateriaal vinden.

Voor belangrijke nieuwe berichten sturen
we een e-mailalert (de informatie is ook
op het webportaal terug te vinden)

In deze folder vindt u een kort overzicht met veel voorkomende vragen. Voor de uitgebreide informatie verwijzen we naar de diverse plekken op de site en Magister.
We wensen een ieder een heel goed schooljaar toe!
VOOR VRAGEN OVER:

Alle algemene communicatie verloopt digitaal, dus is
het belangrijk dat wij uw correcte gegevens hebben.
U bent zelf verantwoordelijk voor uw gegevens en
e-mailadres in onze leerlingenadministratie. U kunt
uw gegevens zelf aanpassen door in te loggen met
de oudercode op Magister  https://nicolaas.swp.nl.
Wachtwoord en/of inloggegevens kwijt?
Mail naar ict@nicolaas.nl

LESSEN EN RESULTATEN (zie ook: Magister)
KUNT U TERECHT BIJ VAKDOCENT OF MENTOR
WELZIJN OF ZORG (zie ook: de ondersteuningsgids)
KUNT U TERECHT BIJ DE MENTOR OF AFDELINGSLEIDER
ORGANISATIE (zie ook: de schoolgids)
KUNT U TERECHT BIJ DE AFDELINGSLEIDER OF CONRECTOR
FINANCIËN
KUNT U TERECHT BIJ DE ADMINISTRATIE

Nicolaassite
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Inloggen met uw eigen magistercode
Na inloggen kiest u voor ‘leerlingen en ouders’
in het menu om te komen bij:

Documenten algemeen met alle brochures zoals
de schoolgids, ondersteuningsgids
Formulier voor aanvragen verlof
Digitaal ziekmelden van uw kind (alleen met de
oudercode)
Informatie van de leerjaren, ouderjaargroepen
en de jaarkalender

ALLE ALGEMENE COMMUNICATIE
VERLOOPT DIGITAAL
ZIEK MELDEN
OUDER BELT DE SCHOOL TUSSEN 8:00 UUR EN
9:30 UUR: 020-6445151 OF VULT HET FORMULIER
OM UW KIND ZIEK / BETER TE MELDEN VIA HET
WEBPORTAAL IN.
VERLOF AANVRAGEN
(verlofformulier te downloaden op webportaal)

BIJ DE AFDELINGSLEIDER RUIM VAN TE VOREN
EEN AANVRAAGFORMULIER INDIENEN

Huisregels
De belangrijkste regel is, dat iedereen op
school rekening houdt met elkaar en onze
omgeving. Dit betekent dat we ons sociaal
gedragen en elkaar helpen als dat nodig is.
1. In de pauzes is eten en drinken toegestaan in het
leerlingenrestaurant, op de tribune en op een aantal
plekken op de 1e verdieping.
2. Gebruik van kauwgom is niet toegestaan.
3. We houden de school en omgeving schoon door afval in de afvalbakken te deponeren.
4. In het schoolgebouw dragen we geen jassen en petten; deze liggen in je kluisje.
5. Gebruik van mobiele telefoons, geluidsapparatuur
e.d. is in de lokalen en in de mediatheek niet toegestaan behalve op verzoek van de docent. Telefoons
e.d. zijn derhalve in je tas. Bij overtreding neemt de
docent de apparatuur in beslag en levert deze in bij
de betreffende afdelingsleider. De leerling kan deze
bij de afdelingsleider ophalen.
6. Het in bezit hebben van, het gebruik van en handel
in drugs en alcohol is verboden in en om school (ook
bij externe schoolactiviteiten).
7. Roken is alleen toegestaan bij de rookpalen.
8. Fietsen worden in de fietsenstalling gestald in de
daarvoor bestemde rekken. Alleen inklapbare kratten zijn toegestaan.

Vakantieregeling
2016 - 2017

Herfstvakantie zaterdag 15 oktober 2016 tot
en met zondag 23 oktober 2017
 Kerstvakantie zaterdag 24 december 2016 tot
en met zondag 8 januari 2017
 Voorjaarsvakantie zaterdag 18 februari 2017
tot en met zondag 26 februari 2017
 Tweede paasdag maandag 17 april 2017
 Meivakantie zaterdag 22 april 2017 tot en met
zondag 7 mei 2017 (incl. Bevrijdingsdag)
 Hemelvaart donderdag 25 mei en vrijdag 26
mei 2017
 Tweede Pinksterdag maandag 5 juni 2017
 Zomervakantie zaterdag 22 juli 2017 tot en
met zondag 3 september 2017
Zie voor studiedagen en andere bijzonderheden
de jaarkalender op het webportaal.


ROOSTERS
Regulier rooster
(60 minuten)

Verkort rooster
(45 minuten)

Les 1
Les 2

Les 1
Les 2
Les 3

08.30 - 09.30
09.30 - 10.30

08.30 - 09.15
09.15 - 10.00
10.00 - 10.45

Pauze 30 minuten
Pauze 30 minuten
Les 3
Les 4

11.00 - 12.00
12.00 - 13.00

Les 4
Les 5

11.15 - 12.00
12.00 - 12.45

Pauze 30 minuten
Pauze 20 minuten
Les 5
Les 6
Les 7

13.30 - 14.30
14.30 - 15.30
15.30 - 16.30

Les 6
Les 7

13.05 - 13.50
13.50 - 14.35

