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Versie 2
In geel gearceerd zijn de wijzigingen ten opzichte van de versie
die op papier is uitgedeeld aan de leerlingen.

Welkom!
Na een heel warme zomer is het nieuwe schooljaar weer begonnen.
Hopelijk heb je een fijne vakantie gehad en heb je zin om dit schooljaar opnieuw allerlei fantastische
dingen te leren. Of misschien heb je vooral zin om je klasgenoten weer te zien. Hoe dan ook, laten
we er met z’n allen een geslaagd jaar van maken.
En over dat nieuwe jaar vind je in dit boekje alvast wat informatie.
Lees het goed door, want we gaan er vanuit dat je op de hoogte bent van alles wat hierin staat.
Namens alle docenten en ander personeel wensen wij je een heel goed schooljaar toe.
Vriendelijke groet,
namens het voltallige personeel van De nieuwe Havo,
meneer Varkevisser, afdelingsleider leerjaar 1, 2 en 3
meneer Mohr, afdelingsleider leerjaar 4 en 5

Onze kernwaarden
De nieuwe Havo ben jij! Jij met nog ruim 400 leerlingen en meer dan 40 personeelsleden. Samen
vinden we de volgende dingen belangrijk:
-

We respecteren elkaar;

-

We inspireren elkaar;

-

We zijn leergierig;

-

We zijn een veilige school;

-

We maken samen een plezierige school.

Vakanties en vrije dagen.
Vakanties:
herfstvakantie:

maandag 22 oktober – vrijdag 26 oktober

kerstvakantie:

maandag 24 december – vrijdag 4 januari

voorjaarsvakantie:

maandag 18 februari – vrijdag 22 februari

meivakantie:

maandag 22 april – vrijdag 3 mei

start zomervakantie:

maandag 13 juli

Vrije dagen:
studiedag personeel:

vrijdag 8 februari

Hemelvaartsdag:

donderdag 30 mei

roostervrije dag:

vrijdag 31 mei

Tweede Pinksterdag:

maandag 10 juni

Onbepaalde vrije dagen:
Gedurende het schooljaar vinden er nog enkele studiedagen plaats voor de docenten. Op die
dagen ben jij vrij of moet je slechts voor een deel van de dag naar school toe. Je wordt tenminste
twee weken voorafgaand zo’n studiedag geïnformeerd.

Belangrijke data
Op de volgende pagina tref je een overzicht aan van geplande activiteiten zoals die op dit moment
bekend zijn. Let erop dat de data van de activiteiten kan veranderen. Ook zullen er activiteiten bij
komen of kunnen er activiteiten afgaan. Houd daarom altijd de agenda van Magister in de gaten
voor de actuele stand van zaken.

Datum

Leerjaar 1

19/20/21 september

ontdekkingsdagen

19 september
9 oktober

Leerjaar 2

Leerjaar 3

Leerjaar 5

activiteitendag Breda

activiteitendag Breda

verkort lesrooster

verkort lesrooster

ardennenkamp
activiteitendag

verkort lesrooster

Leerjaar 4

verkort lesrooster

verkort lesrooster

Colombiaans festival in het

12 oktober

BIM-huis

30 oktober

verkort lesrooster

verkort lesrooster

verkort lesrooster

verkort lesrooster

verkort lesrooster

15 november

mentoravond

mentoravond

mentoravond

mentoravond

mentoravond

3-7 december

ondernemersweek

scienceweek

LOB-week

SE-week 1

SE-week 4

verkort lesrooster

verkort lesrooster

inschrijven herkansingen tot

inschrijven herkansingen tot

dinsdag 12 uur

dinsdag 12 uur

9 januari

herkansing SE-week 1

herkansing SE-week 4

14-15 januari

ckv-uitje

17-18 december

verkort lesrooster

verkort lesrooster

verkort lesrooster

Kijk- en

21-22-23 januari

luistervaardigheidstoetsen

25 januari

uiterste inleverdatum pws

26 januari

open dag

30 januari

mentor- en vakdocentenavond

5 februari
7 februari

mentor- en vakdocentenavond

mentor- en vakdocentenavond

mentor- en vakdocentenavond

mentor- en vakdocentenavond
presentatieavond pws

open avond

Datum
8 februari

Leerjaar 1

Leerjaar 2

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

studiedag personeel /

studiedag personeel /

studiedag personeel /

studiedag personeel /

studiedag personeel /

leerlingen vrij

leerlingen vrij

leerlingen vrij

leerlingen vrij

leerlingen vrij

4 maart

informatieavond Berlijn

11 maart

Girlsday

18-22 maart

cultuurweek

sport- & voedingsweek

maatschappelijke stage

26-29 maart

3-4 april

SE-week 2
reis naar Berlijn

verkort lesrooster

verkort lesrooster

verkort lesrooster

verkort lesrooster

verkort lesrooster

inschrijven herkansingen tot

inschrijven herkansingen tot

donderdag 12 uur

donderdag 12 uur
H5 – wi/b: Leve de wiskunde

5 april

in Science Park

9 april
18 april

herkansing SE-week 2
mentor- en vakdocentenavond

mentor- en vakdocentenavond

mentor- en vakdocentenavond

mentor- en vakdocentenavond

9-23 mei

herkansing SE-week 5
18:00 – 19:00 uur
ondertekenen PTA’s
centraal eindexamen

12 juni

vanaf 16:00 uitslag examens

17-20 juni
24-28 juni

SE-week 5

herkansingen centraal examen
toetsweek

toetsweek

toetsweek

SE-week 3

2 juli

inschrijven herkansing

4 juli

herkansing SE-week 3

19:00 diplomering

Mentor
We willen dat elke leerling het zo goed mogelijk doet op school en om jou daarbij te helpen krijg je
een mentor. De mentor is de persoon die jou het hele schooljaar begeleidt. Zowel met school, als
met andere zaken die spelen kan je mentor je helpen. Je mentor is dan ook jouw eerste
aanspreekpunt.

Functionarissen
Binnen school zijn er docenten die niet alleen lesgeven, maar die ook een andere taak hebben. We
noemen deze docenten hier en leggen uit wat ze doen.
-

Vertrouwenspersoon - mevrouw Blufpand
Mevrouw Blufpand geeft niet alleen gym, maar zij is ook de vertrouwenspersoon bij ons op
school. Bij de vertrouwenspersoon kun je terecht met allerlei zaken waarvan je het lastig
vindt om deze met je mentor of met de afdelingsleider te bespreken. Zij zal naar jou
luisteren en alleen actie ondernemen als jij dat wilt.

-

Decaan – mevrouw Brandsma
Mevrouw Brandsma is een ware duizendpoot: zij geeft gym, wiskunde en zij is onze decaan.
Als decaan helpt ze de leerlingen met het vinden van een passende vervolgopleiding. Haar
werkkamer is op de tweede verdieping naast lokaal 236.

-

Examensecretaris – de heer Helder
De heer Helder geeft geschiedenis en is daarnaast ook secretaris van het eindexamen. Dit is
vooral van belang voor leerlingen die in havo 4 en havo 5 zitten. Heb je vragen over het
school- of centraal eindexamen, dan kun je bij meneer Helder terecht. Meneer Helder zit in
de werkkamer naast lokaal 236.

Goed voorbereid de les in:
We vinden het van belang dat elke leerling zo optimaal mogelijk de les kan volgen. Om die reden
hebben we drie basisregels:
-

Voorbij de klapdeuren van de aula naar de trap mag je geen jas of pet dragen of bij je hebben.
Je jas en je pet liggen in je kluisje. Het is aan het personeel om te bepalen wat een jas en een
pet is;

-

Als je naar de les gaat dan heb je alle spullen voor de les bij je en heb je je huiswerk gemaakt.

-

Als je het klaslokaal binnenkomt dan is je telefoon uit en in je tas. Bij sommige docenten moet je
jouw telefoon op een vaste plek in het lokaal leggen. Je mag je telefoon tijdens de les alleen
gebruiken als de docent dat aangeeft. Heeft de docent niet aangegeven dat je je telefoon mag
gebruiken en ziet de docent je telefoon, dan kan hij van je verlangen dat je je telefoon inlevert.
Je krijgt je telefoon dan na de les, gedurende de dag of aan het einde van de dag terug.

Lesrooster
Wij hebben op school lessen van 70 minuten. Om het einde van een les aan te duiden gaat er een
bel. Pas als de bel gaat, is de les afgelopen en mag je het lokaal verlaten.
Normaal rooster:

Verkort rooster:

08.30 – 09.40

blok 1

08.30 – 09.15

blok 1

09.40 – 10.50

blok 2

09.15 – 10.00

blok 2

10.50 – 11.10

kleine pauze

10.00 – 10.45

blok 3

11.10 – 12.20

blok 3

10.45 – 11.00

pauze

12.20 – 12.50

grote pauze

11.00 – 11.45

blok 4

12.50 – 14.00

blok 4

11.45 – 12.30

blok 5

14.00 – 15.10

blok 5

12.30 – 13.15

blok 6

15.10 – 15.20

mini pauze

15.20 – 16.30

blok 6

Een aantal keer per jaar zetten we een verkort lesrooster in. Bijvoorbeeld als de docenten ’s
middags leerlingbesprekingen hebben.

Ziekte en afwezigheid
Als je ziek bent dan moeten je ouders dit tussen 08:00 en 08:30 uur melden op telefoonnummer
(020) 579 71 77. Voor elke dag dat je ziek bent, moet er gebeld worden.
Afspraken voor de huisarts, dokter, tandarts, orthodontist moeten zoveel als mogelijk buiten om de
lessen worden gemaakt. Als dat een keer niet lukt dan moet dit door je ouders van tevoren worden
gemeld op telefoonnummer (020) 579 71 77.
Voor het aanvragen van verlof voor een bijzondere gebeurtenis zoals een bruiloft kun je bij de
receptie een verlofformulier halen en deze laten invullen en ondertekenen door je ouders. Op het
formulier staan de spelregels vermeld.
Verzuim waarvoor wij van tevoren geen melding hebben ontvangen beschouwen we als
ongeoorloofd verzuim. Je begrijpt dat als je ongeoorloofd afwezig bent, daar een gevolg aan zit.

Op tijd in de les
We gaan ervanuit dat je elke les aanwezig bent en dat je op tijd komt. Mocht het gebeuren dat je te
laat bent voor je les dan haal je bij de conciërge of de receptie een te-laat-briefje. Alleen met een
te-laat-briefje mag je naar de les en mag een docent je toelaten tot de les.
Degene bij wie jij je te laat meldt, bepaalt of je geoorloofd of ongeoorloofd te laat bent. Wanneer
er wordt bepaald dat je ongeoorloofd te laat bent, dan is het uitgangspunt dat je jezelf de volgende
lesdag om 08:00 uur meldt.
Als je er een les niet bent en die afwezigheid is ongeoorloofd, dan is het uitgangspunt dat je het uur
inhaalt of dat je een schrijfstraf krijgt.
Wanneer je herhaaldelijk te laat komt of spijbelt dan nodigen we je ouders uit op gesprek of maken
we een melding bij de leerplichtambtenaar.

Eruitgestuurd?
Een docent kan ervoor kiezen om een leerling uit de les te verwijderen als die het echt te bont
maakt. Als je verwijderd wordt dan meld je jezelf direct bij een afdelingsleider. Mocht de
afdelingslelider er niet zijn, dan meld je jezelf bij de conciërge en dan ga je op een later moment
alsnog naar de afdelingsleider toe.

Inlogcode Magister en netwerk
Inloggegevens
Om in te loggen op de computers op school of op Magister heb je een gebruikersnaam en
wachtwoord nodig. Je gebruikersnaam is je leerlingnummer en je wachtwoord is je geboortedatum
in 8 cijfers. Ben je bijvoorbeeld geboren op 6 maart 2002, dan is je wachtwoord 06032002.
Verander je wachtwoord
Je moet je wachtwoord veranderen en dat kun je als volgt doen. Nadat je bent ingelogd op een
vaste computer op school (bijvoorbeeld in het open leercentrum of een computerlokaal) druk je op
ctrl+alt+del. Je ziet dan de optie ‘wachtwoord veranderen’.
Magister
Om in Magister te komen kun je naar de volgende website gaan: vova.magister.net (geen www
ervoor). Je kunt ook de app downloaden op je telefoon.
Schoolmail
Elke leerling heeft een eigen e-mailadres van school. Dat e-mailadres is je leerlingnummer@talnet.nl.
Naar dit e-mailadres wordt belangrijke informatie gestuurd, zoals herinneringen over het
terugbrengen van boeken die je geleend hebt bij het open leercentrum.
Je schoolmail kun je gebruiken door in te loggen op de website https://mail.talnet.nl
Om geen mailtjes te missen raden wij je aan om je schoolmail automatisch door te laten sturen naar
je privé-mailadres. Hoe je dat in kunt stellen, kun je lezen op onze website. Ga daarvoor naar
medelingen -> Schoolmail doorsturen naar privé-mail.

Wi-Fi
Met je inloggegevens kun je ook gebruikmaken van het Wi-Fi netwerk. Het netwerk dat je kiest op
je laptop of telefoon heet eduroam. Let op: Als gebruikersnaam vul je jouw school e-mailadres in.
Dat is je leerlingnummer gevolgd door @talnet.nl. Dus bijvoorbeeld 1101010@talnet.nl

Communicatie
We proberen je zo goed mogelijk op de hoogte te houden van alles wat belangrijk voor je is.
Daarvoor gebruiken we een aantal middelen:
-

Lichtkrant: op de lichtkranten die door school heen hangen publiceren we korte mededelingen.

-

Agenda van Magister: in de agenda van Magister tref je niet alleen je lessen aan, maar ook
activiteiten zoals: vakanties, excursies, toetsweken, etcetera.

-

Berichten van Magister: via het berichtensysteem van Magister kun jij berichten naar docenten
sturen en zij kunnen berichten naar jou toe sturen.

We gaan ervanuit dat je deze communicatiemiddelen dagelijks enkele keren checkt.

Leerlingenactiviteitencommissie
Natuurlijk ben je op school om lessen te volgen en om uiteindelijk je diploma te halen. Maar als je
straks terugkijkt op je schooltijd dan moet je je niet alleen de lessen herinneren, maar vooral alle
andere leuke activiteiten die je op De nieuwe Havo hebt gedaan. Een aantal van die activiteiten
organiseert de school. Bijvoorbeeld het kamp in de brugklas, het bezoek van de Kerstmarkt in
Duitsland, de reis naar Berlijn of de voorstellingen van ckv. Maar we zouden het erg leuk vinden als
jullie zelf ook activiteiten organiseren. Daarom hebben we op school de LAC: de
LeerlingActiviteitenCommissie. Wil jij voor jou en je medeleerlingen een leuke activiteit organiseren,
meld je dan aan bij het LAC. De docenten die het LAC begeleiden zijn: mevrouw Stijntjes, meneer
Konings en meneer Smouter.

Inhaaluur
In het rooster van leerjaar 1 tot en met 4 is in periode 1 op maandag het eerste lesuur een inhaaluur
gepland. Je zit dit terug in je rooster doordat er daar geen les is gepland. Dit inhaaluur kan bij een
nieuw rooster naar een ander moment verplaatst worden; we laten je dit dan weten.
Tijdens het inhaaluur kunnen een aantal zaken gepland worden: je kunt daar in opdracht van je
docent een gemiste toets inhalen, als je hebt gespijbeld is dit het uur waarop je terug moet komen
en in uitzonderlijke gevallen kan er een les op gepland worden.

Kluisje
Elke leerlingen krijgt een eigen kluisje dat je kunt openmaken met een pasje. Zorg ervoor dat je je
pasje bij je hebt. De conciërge vindt het echt niet erg om een keer jouw kluisje open te maken,
maar dat gaat hij natuurlijk niet iedere keer doen. Het kluisje wordt aan jou uitgereikt en daarmee
ben jij verantwoordelijk voor het kluisje en voor wat erin zit.

Beschadigde boeken
Thuis heb je een boekenpakket ontvangen. Zit daar een boek in dat beschadigd is, dan moet je in
dat boek een sticker laten plakken zodat jij aan het einde van het jaar niet de rekening
gepresenteerd krijgt voor de beschadiging. Houd de lichtkranten in de gaten om te zien waar en
wanneer je jouw boek kunt laten stickeren.

Schematische weergave van het schooljaar
We hebben een schematische weergave gemaakt van het schooljaar om je een idee te geven van
hoe het schooljaar is opgebouwd. Je ziet deze onderaan. Dat schema kun je ook gebruiken om te
plannen. Je kunt bijvoorbeeld goed zien wanneer er een toetsweek is.

