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In dit A4 staan belangrijke zaken om te onthouden! 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Communicatie 
Algemene informatie, brieven, uitnodigingen stuurt 
het Actief College via de AC app en per e-mail. 
(voorletter.achternaam@actiefcollege.nl) 
 

Website 
Op onze website en in de AC app plaatsen we 
regelmatig nieuwsberichten en activiteiten. In de 

schoolwiki vindt u veel informatie gerangschikt op 
onderwerp.  
 

SOMToday 
Via het oudercontact van SOMToday bent u altijd op 
de hoogte van de laatste informatie over uw kind: 
aanwezigheid, cijfers, rooster etc. Wij raden aan uw 

inloggegevens NIET met uw zoon/dochter te delen. 
Hij/zij krijgt bij de start van het jaar een eigen 
inlogaccount. 
 

Lestijden 
Op het Actief College hebben wij een 45-minuten 

rooster. De pauzes van de onderbouw leerjaar 1 en 2 
en bovenbouw leerjaar 3 en 4 zijn gescheiden.  

 

Onderbouw (OB)   Bovenbouw (BB) 

1 8.30 9.15   1 8.30 9.15 

2 9.15 10.00   2 9.15 10.00 

pauze 10.00 10.15   3 10.00 10.45 

3 10.15 11.00   pauze 10.45 11.00 

4 11.00 11.45   4 11.00 11.45 

5 11.45 12.30   5 11.45 12.30 

pauze 12.30  13.00   6 12.30 13.15 

6 13.00 13.45   pauze 13.15 13.45 

7 13.45 14.30   7 13.45 14.30 

8 14:30 15:15   8 14.30 15.15 

9 15:15 16:00   9 15:15 16:00 

 

 
 
 
 
 
 

Maatwerkuren  
Per leerjaar staat in het rooster een aantal 
maatwerkuren. Deze uren zijn erop gericht om 
maatwerk te bieden op het gebied van (sociale) 

(studie) vaardigheden, lezen, rekenen, vakspecifieke 
(leer)achterstanden etc. Twee uren hiervan zijn 
verplicht voor alle leerlingen. 

 
Mentor 
De mentor van de klas is de eerste contactpersoon 
voor u en uw kind. Echter als het gaat over een 
bepaald vak is het belangrijk om de vakdocent 

rechtstreeks te bevragen of in te lichten via de mail 
of AC app.  
 

Rapporten 
Drie keer per jaar, behalve in leerjaar 4 ontvangen 
de leerlingen een rapport: ongeveer na elke 12 
weken.  

 

Ouderavonden 
In september is er voor ieder leerjaar een 
informatieavond. Leerjaar 1 en 2 op dinsdag 7 
september, leerjaar 3 en 4 op dinsdag 14 september. 

Voorafgaand aan de rapporten is er het zogenaamde 
10-minutengesprek met de mentor.  
Daarbij vinden we het belangrijk dat ook uw 
zoon/dochter aanwezig is.  

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

     

 

Website: 

 

Contact: 

 

E-mailadres: 

www.actiefcollege.nl 0186 612 130 administratie@actiefcollege.n
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Wie = wie 
Directeur:  mw. A. Koole 

Teamleiders:  dhr. J. Gibbs (onderbouw) 
mw. F. Francke (bovenbouw) 

Coördinatoren: mw. I. Smit Roeters 

(onderwijsondersteuning) 
dhr. D. Hasselbach (leerjaar 1) 

  mw. F. Huizer (leerjaar 2) 
  mw. S. Roelse (leerjaar 3) 

  mw. Van Middelkoop (leerjaar 4) 
 

Ziek – afwezig – te laat 
Als uw kind door ziekte afwezig is, kunt u de 

ziekmelding zelf in SomToday plaatsen (handleiding 
website). Als uw kind op school ziek wordt, meldt 
hij/zij zich bij de administratie. Samen met u nemen 
we een besluit over de vervolgstap. Wanneer  uw 

kind weer beter is, meldt u dit in het systeem. 
Absentmeldingen voor bijv. arts-, tandarts- of ortho-
bezoek kunt u ook via SOMToday invoeren. Het is 

wenselijk om deze bezoeken zo veel mogelijk buiten 
het lesrooster te plannen.   
Als uw kind  om medische redenen tijdelijk niet deel 
kan nemen aan de les(sen) lichamelijke opvoeding 

vult één van de ouders/verzorgers digitaal een 
vrijstellingsformulier in. De teamleider zal de 
aanvraag verder afhandelen. 

 
Verplichtingen bijwonen lessen 
Alle leerlingen zijn verplicht de lessen volgens het 
voor hen geldende rooster bij te wonen. De 

aanwezigheid houden we elk lesuur bij. Leerlingen 
en ouder(s) of verzorger(s) kunnen wijzigingen in 
het rooster inzien in SOMToday. Bij eerstejaars doen 
we ons best om het 9e lesuur te vermijden. Wel 

moeten de leerlingen van alle leerjaren dagelijks van 
08:30 uur t/m 16:00 uur beschikbaar zijn voor 
school.  

 
Verwijdering uit de les 
Een leerling die de voortgang van de les ernstig 
verstoort, kan uit de les worden verwijderd. 

De leerling meldt zich bij de docentcoördinator. We 
brengen u op de hoogte via SOMToday. 
 

 

Belangrijk voor u en uw kind: 

Te laat? Leerling meldt zich de volgende dag om 
8.15 uur (coördinator). 
3 x te laat: leerling blijft 1 lesuur na. 

5 x te laat: mentor brengt u op de hoogte. 
10 x te laat: melding bij  leerplicht. 
Uiteraard houden we rekening met de tijden van het 
openbaar vervoer. 

 

Afspraken en regels 
• Mobiele telefoons gebruiken we in de klas 

alleen als leermiddel en in samenspraak met 
de docent 

• Er mogen alleen met toestemming beeld- en 

geluidopnames gemaakt worden  
• Eten, snoepen en drinken is alleen in de 

kantine en op het schoolplein toegestaan 

• Jassen en petten zijn tijdens lessen in de 
kluisjes; de kluisjes zijn met smartphone te 
openen 

• Het dragen van werkkleding/schoenen is 
verplicht bij Techniek 

• De school is rook- (energy) drank- en 

drugsvrij. Bij het zien van deze middelen 
nemen we ze in beslag 

 

Entree en uitgang  
• Ons schoolplein is een voetpad 
• Fietsen staan in de daarvoor bestemde 

rekken 
 

Pauzes en tussenuren  
• Tijdens de pauzes en tussenuren verblijven 

de leerlingen in de kantine of op het 

schoolplein  
 

Devices 
Vanaf 2020 werkt het Actief College met ‘Bring your 

own device’. Het is mogelijk om via een externe 
partij een laptop aan te schaffen (huurkoop). Zie 
voor verdere informatie onze website. 

 

vakantierooster 2021 - 2022 

herfstvakantie 16-okt-21 t/m 24-okt-21 

kerstvakantie 25-dec-21 t/m 9-jan-22 

voorjaarsvakantie 26-feb-22 t/m 6-mrt-22 

Pasen        15-apr-22 t/m 18-apr-22 

meivakantie 23-apr-22 t/m 8-mei-22 

Hemelvaart 26-mei-22 t/m 27-mei-22 

Pinksteren 6-jun-22    

zomervakantie 9-jul-22 t/m 21-aug-22 

 
 

https://actief.infowijs.nl/admin/docs/01a3b5c0-d19f-41e1-b2bd-42a3221b468f
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