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Eerste lesweek

• eerste lesweek

Maandag 29 augustus en dinsdag 30 augustus:
leerlingen zijn lesvrij.

• schoolboeken

Woensdag 31 augustus 2022:
- Leerlingen klas 1 en 2 op school van 10.00 –
12.30 uur om rooster en schoolplanner te halen
en kennis te maken met mentoren en klas.
- Leerlingen van klas 3, 4, 5 en 6 op school van
9.15 – 11.00 uur
- Zij-instroomleerlingen worden om 8.45 uur op
school verwacht bij de balie. Een zorgmedewerker haalt daar de leerlingen op en brengt ze
naar het juiste lokaal. Daar maken zij kennis
met de mentor en de klas.

• kluisjes en kosten
• lestijden
• schoolregels

2022-2023

• vakanties en verlof
• onze website

Handig om te weten, dus bewaar deze
informatie!

Donderdag 1 september 2022:
De lessen starten.
Let op: in de eerste schoolweken worden de ouderavonden gepland. Deze worden op de website en in
de nieuwsbrief bekend gemaakt. Op deze ouderavonden informeren we ouder(s)/verzorger(s)
over de VSO Daaf Geluk en is er de kennismaking
met de mentoren.
Schoolboeken

De schoolboeken worden geleverd door VanDijk
en in de zomervakantie thuis bezorgd. Kaft de
boeken om schade bij het gebruik te voorkomen.
En, laat uw kind ze in een stevige tas stoppen
voor het vervoer van en naar school.
Aan het einde van het schooljaar worden de
boeken weer op school ingeleverd. Schade aan
boeken - niet uit normaal gebruik ontstaan dient door de ouder(s)/verzorger(s) te worden
vergoed.
Al onze leerlingen krijgen van school de XXL
planner, een agenda aanschaffen is dus niet
nodig.

2

Kluisjes

Lesrooster en lestijden

Om spullen veilig op te bergen adviseren wij om
gebruik te maken van een kluisje. De klassen 1
en 2 hebben een kluisje naast het klaslokaal. Voor
de klassen 3 tot en met 6 zijn er verspreid door de
school kluisjes te huren.

Een lesuur duurt 45 minuten. De lestijden zijn:
Lesuur l - 8.30 uur tot 9.15 uur
Lesuur 2 - 9.15 uur tot 10.00 uur
Lesuur 3 - 10.00 uur tot 10.45 uur
Pauze

Het huren van een kluisje kost € 13,-. Huurt
u voor het eerst een kluisje voor uw kind, dan
betaalt u ook nog € 7,- borg voor de sleutel. De
borg wordt geretourneerd na het inleveren van de
sleutel aan het einde van de schoolcarrière op de
VSO Daaf Geluk.

Lesuur 4 - 11.00 uur tot 11.45 uur
Lesuur 5 - 11.45 uur tot 12.30 uur
Pauze
Lesuur 6 - 13.00 uur tot 13.45 uur
Lesuur 8 - 14.30 uur tot 15.15 uur
Pauze

Aan het begin van de zomervakantie ontvangt u
een factuur voor het huren van een kluisje. Als u
deze betaald heeft, ontvangt uw kind een kluissleutel aan het begin van het schooljaar.

Lesuur 9 - 15.30 uur tot 16.15 uur
Lesuur 10 - 16.15 uur tot 17.00 uur
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LESTIJDEN

Lesuur 7 - 13.45 uur tot 14.30 uur

Enkele schoolregels
Verlof

Leerlingen zijn op tijd in de les. Bij te laat komen,
meldt uw kind zich bij de balie. Hier wordt het in
Magister genoteerd en krijgt uw kind een briefje
mee. Alleen met dit briefje is toegang tot de les
mogelijk.

Verlof is buiten de schoolvakanties niet mogelijk.
In bijzondere gevallen zal de directeur, na schriftelijk verzoek van ouders/verzorgers, overleggen
met de leerplichtambtenaar. Volgens de leerplichtwet mag er in de eerste week na de zomervakantie en in de laatste week voor de zomervakantie nooit verlof gegeven worden. U kunt het
formulier voor speciaal verlof bij de administratie ophalen. De aanvraag dient minstens 6 tot 8
weken van te voren worden aangevraagd.

Ziek of afwezig

Als uw kind ziek is of om een andere reden niet
naar school kan komen, belt u ons dan vóór 09.00
uur ’s ochtends om dit aan ons door te geven. Het
telefoonnummer van de school is 023 - 526 16 44
(kies optie 1).
Bij voortdurende ziekte vragen wij u om dit iedere dag opnieuw te melden.

SCHOOLREGELS

Te laat

Goed om te weten: al onze leerlingen ontvangen
een leerlingenreglement aan het begin van het
schooljaar.
Schoolleiding

Belangrijk: wij nemen geen ziekmeldingen of
melding van afwezigheid per e-mail aan.

Mevrouw Weidemann

directeur

De heer Delforge		plaatsvervangend

Wordt uw kind tijdens schooltijd niet lekker, dan
meldt het zich bij de mentor. Als de mentor er niet
is, dan is de melding bij de teamleider. Daarna
meldt uw kind zich af bij de balie waar dan een
‘ziekbriefje’ meegegeven wordt. Dit briefje moet
weer worden ingeleverd als uw kind beter is en
naar school komt.

directeur
De heer Koopman		

teamleider zorg

Mevrouw Van Leeuwen

teamleider klas 1

De heer De Wit		

teamleider klas 2

Mevrouw Biermann		

teamleider klas 3

Vacature			teamleider klas 4
VMBO
Mevrouw Belhaj		teamleider boven-

Belangrijk: als ouder/verzorger neemt u telefonisch contact op met school om te melden dat uw
kind dat ziek naar huis is gegaan, veilig thuis gekomen is.

bouw havo/vwo

Blijkt uw kind om ons onbekende redenen afwezig, dan nemen wij telefonisch contact op met
een ouder/verzorger.
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Vakanties 2022-2023
eerste dag		

laatste dag

Herfstvakantie		

ma 17 oktober 2022

vrij 21 oktober 2022

Kerstvakantie		

ma 26 december 2022

vrij 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie		

ma 27 februari 2023

vrij 3 maart 2023

2e Paasdag		

ma 10 april 2023

Meivakantie 		

ma 24 april 2023		

vrij 5 mei 2023

Hemelvaartsdag en dag erna

do 18 mei 2023

vrij 19 mei 2023

2e Pinksterdag		

ma 29 mei 2023

Zomervakantie		

ma 24 juli 2023		

vrij 1 september 2023

Studiedagen en lesvrije dagen:
Zie: www.vsodaafgeluk.nl
De school is gesloten vanaf woensdag 20 juli 2022
vanaf 12.00 uur. De school is weer geopend vanaf
woensdag 24 augustus 2022.
Nieuws via e-mail en website

U ontvangt 1x per 2 weken een nieuwsbrief via
e-mail.
Veel informatie over de dagelijkse gang van zaken
op de VSO Daaf Geluk is te vinden op onze website, zoals:
• Nieuwsberichten
• Beschrijving onderwijs en aanpak
• Inlog naar Magister
• Data speciale activiteiten

De website bereikt u via: www.vsodaafgeluk.nl
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VAKANTIES

Vakantie			

Het team van de VSO Daaf Geluk
wenst u een fijne zomer!

VSO
Daaf Geluk

VSO Daaf Geluk

Postadres
Plesmanplein 8
2024 HT Haarlem

Bezoekadres
Albert Verweylaan 2
2024 JL Haarlem

023 - 526 16 44
info@vsodaafgeluk.nl
www.vsodaafgeluk.nl

6

