Mededelingen: schooljaar 2022-2023

Voor de leerlingen van de brugklas en hun ouder(s)/verzorger(s)

Zoetermeer, juni 2022

Beste leerling en geachte ouder/verzorger,
In deze brief ontvangt u een aantal mededelingen met betrekking tot de start van
het schooljaar 2022-2023.
Wendagen
In de eerste week van de het nieuwe schooljaar (23-08 t/m 26-08) vinden de wendagen
plaats. In de laatste week van de zomervakantie ontvangt u een mail met het programma. De
leerlingen moeten tijdens de wendagen in ieder geval de volgende zaken bij zich hebben:
- Een etui met toebehoren
- Een lunchpakket en voldoende drinken (vooral op warme dagen)
- Sportieve kleding voor bij het sport- en spelprogramma
- Een fiets
Informatieavond
Op dinsdag 30 augustus is de informatieavond voor de ouders/verzorgers van de leerlingen
uit H1A t/m H1E en V1A t/m V1C. Op woensdag 31 augustus vindt de informatieavond
plaats voor de ouders/verzorgers van leerlingen uit M1A t/m M1H. Voor u als
ouders/verzorgers is die avond het moment om verder kennis te maken met de mentor van
uw zoon of dochter. Daarnaast krijgt u op deze avond allerlei informatie over het verloop van
het schooljaar.
iPad en boeken
De leerlingen werken komend schooljaar met een iPad. U krijgt of
heeft inmiddels informatie gekregen over de aanschaf van een iPad en boeken. Informatie
over de aanschaf van een iPad vindt u ook middels een filmpje
op parkdreef.onc.nl. Uw aanvullende vragen over de iPad kunt u stellen aan
dhr. Vellekoop (ictpd@onc.unicoz.nl). Alle leerlingen moeten in het bezit zijn van een set
oordopjes, die op de iPad kan worden aangesloten.
In de eerste schoolweek zullen de leerlingen de iPad krijgen. Wanneer de leerling de iPad
ontvangt, zal de iPad ook onder begeleiding worden geïnstalleerd.

Rooster en lestijden
Het schooljaar is in twee semesters verdeeld. Aan het begin van het schooljaar ontvangen
de leerlingen het rooster voor het 1e semester en in januari krijgen zij het rooster voor het
2e semester.
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* Eventueel alleen de lessen muziek, techniek en lichamelijke opvoeding
Ouderbijdrage
Elke school ontvangt jaarlijks een vergoeding van de overheid voor het onderhoud van het
gebouw en voor het op peil houden van de inventaris. Daarnaast zijn er allerlei zaken
waarvoor de overheid geen vergoeding geeft. Voor de bekostiging van belangrijke
faciliteiten zoals de mediatheek, de leerlingenongevallenverzekering, de kopieerfaciliteiten
voor leerlingen, de uitbreiding van de ICT-infrastructuur en ONC Contact, vragen wij een
ouderbijdrage van € 80,-. De ouderbijdrage is vrijwillig. Per gezin betaalt u voor ten hoogste
twee kinderen ouderbijdrage, ongeacht op welke vestiging zij het onderwijs volgen. In ONC
Contact geven wij jaarlijks een verantwoording van besteding van de gelden uit de
ouderbijdrage.
Naast de ouderbijdrage van € 80,- vragen wij een bijdrage voor de kosten van
excursies (maximaal
€ 55,- voor klas 1) en andere activiteiten, zoals de wendagen (€ 22,50). Ook deze bijdragen
zijn vrijwillig. In principe moeten alle leerlingen kunnen deelnemen aan alle activiteiten die we
in het kader van ons onderwijs organiseren. Alle leerlingen zullen daartoe dan ook in de
gelegenheid worden gesteld.
De facturering van alle kosten gebeurt digitaal via WIS Collect. U ontvangt de rekening via
de mail en kunt digitaal betalen.
Kluisje
Iedere leerling heeft de beschikking over een garderobekastje (kluisje) waarin jassen en
andere waardevolle zaken moeten worden opgeborgen. De huur hiervan bedraagt € 20,- per
schooljaar. De school is bevoegd om vanuit preventief oogpunt een kluisje te openen.

Collectieve ongevallenverzekering
De leerlingen zijn via school collectief verzekerd tegen de financiële gevolgen van
ongevallen. De kosten van deze verzekering worden uit de ouderbijdrage betaald. De
verzekering geldt onder schooltijd en tijdens de reis van en naar school. Een
ongevallenverzekering biedt dekking tegen lichamelijk letsel tot een maximum bedrag.
Schade aan persoonlijke eigendommen wordt
niet vergoed.
Vakantierooster schooljaar 2022-2023
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Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Goede Vrijdag en Pasen:
Meivakantie:
Hemelvaart:
Pinksteren:
Zomervakantie:

24-10-2022 t/m 28-10-2022
26-12-2022 t/m 06-01-2023
27-02-2023 t/m 03-03-2023
07-04-2023 t/m 10-04-2023
24-04-2023 t/m 05-05-2023
18-05-2023 t/m 19-05-2023
29-05-2023
10-07-2023 t/m 18-08-2023

Afwijken van deze vakantietijden is in principe niet mogelijk. Een verzoek voor verlof buiten
een vakantieperiode om kunt u indienen bij de leerjaarcoördinator van uw zoon/dochter met
een aanvraagformulier voor verlof. Dit formulier vindt u op parkdreef.onc.nl.
Lesverzuim
Als uw zoon/dochter ziek is, is het de bedoeling dat u dit digitaal meldt door in te loggen op
Magister (parkdreef.onc.nl). Bellen kan ook. Dit moet gebeuren voor 8.30 uur via 0793411041. De absentie wordt in Magister genoteerd. Wanneer uw zoon/dochter weer beter is,
dan brengt de leerling een briefje mee van thuis en geeft dat af bij de receptie. Zorg ervoor
dat de naam, klas en datum/data van afwezigheid er duidelijk op staan.
Als het van tevoren duidelijk is dat uw zoon/dochter niet op school kan zijn, omdat hij/zij
bijvoorbeeld een afspraak met de tandarts heeft, dan haalt de leerling een absentiebriefje bij
de receptie. Dit briefje is ook te downloaden van onze site. Het staat onder: Praktische
info > Absent/ziek/te laat. Het briefje wordt door u ingevuld en uw zoon/dochter levert het in
op school bij de receptie.
Ten slotte
Wij hopen dat de start van het nieuwe schooljaar het begin is van een mooie schoolcarrière
van uw zoon/dochter op het Oranje Nassau College Parkdreef. Graag zien wij u op de eerste
ouderavond. Heeft u eerder al vragen, aarzel dan niet om even te bellen (079-3411041) of te
mailen. Tot slot wensen wij u een prettige vakantie toe!

Met vriendelijke groet,
Rick Remmers, leerjaarcoördinator mavo (r.remmers@onc.unicoz.nl)
Erwin Hoogduin, leerjaarcoördinator havo en vwo (e.hoogduin@onc.unicoz.nl)
ONC Parkdreef

