INFORMATIEBOEKJE
H35

schooljaar 2022-2023

WELKOM
Welkom in het nieuwe schooljaar, welkom (weer) op de GSG Leo Vroman!
Met elkaar willen we er natuurlijk een leuk en succesvol schooljaar van maken. In dit boekje vind je de
nodige algemene informatie en een aantal specifieke afspraken die daarbij helpen.
De afdeling H35 bestaat uit alle havoklassen van leerjaar 3 t/m 5 en aangezien jij in één van deze
klassen zit, ben ook jij dus onderdeel van H35! Naast een heleboel leerlingen horen hier natuurlijk ook
docenten, ondersteunend personeel en een aantal lesruimtes bij. Door de manier waarop ons gebouw is ingedeeld zul je merken dat je de verschillende gezichten op de afdeling snel gaat herkennen. We hopen dan ook dat elke leerling zich snel thuisvoelt in H35.
Wegwijs
Afdeling H35 kent 4 domeinen, die je vindt via de
groene trap in het atrium:
• Domein H Groen, 1e etage, links
		
Dit is het thuisdomein van
		
3Ha, 3Hb, 3Hc, 3Hd en 3He
• Domein I
Groen, 1e etage, rechts
		
Dit is het thuisdomein van
		
5Ha, 5Hb, 5Hc en 5Hd
• Domein J Groen, 2e etage, links
		
Dit is het thuisdomein van
		
4Ha en 4Hb
• Domein K Groen, 2e etage, rechts
		
Dit is het thuisdomein van
		
4Hc, 4Hd en 4He

Contact
Afdelingsleider havo: Mw. C. Minks
E: mks@gsgleovroman.nl
T: 06-51360800
Absentenregistratie
E: H35@gsgleovroman.nl
Decaan: Mw. C. van der Wiel
E: wil@gsgleovroman.nl

In de domeinen heb je alle “theoretische” vakken. Voor de meer praktisch georiënteerde vakken ga
je naar de “specials”. Denk hierbij aan drama, beeldende vorming en natuur-/scheikunde bijvoorbeeld.
Mentor
Elke klas heeft een eigen mentor. Dit is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en is de spil in het
contact met het thuisfront. Daarnaast begeleidt de mentor het groepsproces in de klas en is
hij/zij namens de school aanwezig bij de LOS-gesprekken. De mentor is één van de vakdocenten van
de leerlingen en ziet de leerlingen dus tijdens de lessen van het betreffende vak. Daarnaast is er wekelijks een mentoruur, waar geen vakspecifieke lesstof wordt behandeld maar waarin er juist tijd is voor
begeleiding van de groepsprocessen en individuele gesprekken.
Mentoren schooljaar 2022-2023
3Ha
3Hb
3Hc
3Hd
3He
4Ha
4Hb
4Hc

Mw. Monfils
Dhr. Lingen
Mw. Sibbes
Dhr. Schaafsma
Mw. de Greef
Dhr. Mocking
Dhr. Kroos
Mw. Jitan Rai

mfs@gsgleovroman.nl
lgn@gsgleovroman.nl
sib@gsgleovroman.nl
scf@gsgleovroman.nl
gre@gsgleovroman.nl
mck@gsgleovroman.nl
kro@gsgleovroman.nl
jit@gsgleovroman.nl

4Hd
4He
5Ha
5Hb
5Hc
5Hd

Dhr. Klok
Mw. Scholten
Mw. Gaasendam
Dhr. van Elk
Mw. Bartels
Dhr. Burger

klk@gsgleovroman.nl
sco@gsgleovroman.nl
gsd@gsgleovroman.nl
elk@gsgleovroman.nl
bts@gsgleovroman.nl
bur@gsgleovroman.nl

Aanspreekpunten afdeling
Naast de vakdocenten en mentoren zijn er natuurlijk ook nog andere collega’s die de leerlingen tegen
zullen komen. Zo kunnen ze altijd terecht bij mw. Scharree (klas 3), mw. Verbeek (klas 4) en mw. Boon
(klas 5), de onderwijsassistenten van de havo-afdeling. Zij ondersteunen de leraren bij het ordelijk
werken in het domein. Ook coördineren zij het toezicht op jullie aanwezigheid. Je komt bij hen terecht
voor zaken als ziekmelden, te laat komen, verlof aanvragen of vroeg melden. Zij kunnen je ook helpen
bij het plannen, je studieaanpak, studieproblemen etc. Zij zijn te vinden op één van de vier havodomeinen. De eindverantwoording voor de afdeling ligt bij mw. Minks, de afdelingsleider. Haar vaste
werkplek is op de eerste verdieping tussen domein H en domein I.

ALGEMEEN

Rooster en communicatie
Je weet natuurlijk al dat je op de GSG Leo Vroman eigenlijk nooit tussenuren hebt. In het rooster, dat
via Magister te vinden is, kun je zien dat bijna elke klas van het 1e t/m 7e uur op school is, met soms
een blokuur aan het eind waardoor je tot het 8e uur op school bent (je bent dan echter een andere
dag wat eerder klaar).
Communicatie rondom de roosters gaat via Magister. Het basisrooster is daar dus iedere week in te
vinden. Mocht er een keer een eenmalige wijziging noodzakelijk zijn dan krijg je een bericht van de
afdeling hierover. Dit gaat via Magister, je ontvangt een mail of we komen even in de klas langs.
Werken in het domein
Zoals jullie gewend zijn starten sommige lesuren in het open domein en op andere momenten begin
je in de instructieruimte. De vakdocent bepaalt uiteraard de werkwijze en inhoud van de lesuren. De
basis is echter duidelijk. In de instructieruimte gaat de docent uitleg geven en richt je de aandacht direct op hem of haar (met natuurlijk je spullen voor je op tafel). In het open domein start je indivueel en
zelfstandig (dus pak je direct je spullen en ga je alleen verder waar je gebleven was. Je hoort daarna
vanzelf van de docent (met de hele klas tegelijk of doordat de docent langsloopt) wat er de rest van
de les verwacht wordt.
Studiewijzers, voortgang, leerdoelen en metingen
De vakdocenten zorgen dat er in Magister voor elk vak een studiewijzer beschikbaar is. Hierin vermelden ze ook de leerdoelen waar jullie aan gaan werken en op welke manier een stuk lesstof wordt
afgesloten. Proefwerken worden daarnaast ook in de Magister-agenda geplaatst.
Zelf kun je ook gebruik maken van de Magister-agenda. Mocht je liever een papieren agenda of planner gebruiken dan is dat natuurlijk ook prima. Het is belangrijk dat je een manier vindt om je afspraken,
deadlines en planningen netjes bij te houden.
Natuurlijk kun je ook je cijfermatige resultaten zien in Magister. Daarnaast wordt Magister gebruikt voor
inschrijvingen en het delen van informatie (bijvoorbeeld voor Vromandagen en dergelijke). Zorg dus
dat je dagelijks even inlogt en je berichten bekijkt.
Proefwerken en schoolexamens
Omdat er binnen de afdeling verschillende leerjaren zijn hebben we te maken met twee organisatievormen voor de toetsen:
• 3 havo
Alle toetsen vinden plaats tijdens de reguliere lessen en worden gepland
			
door de vakdocenten. Deze plaatsen de toetsen in Magister.
• 4 en 5 havo		
Het merendeel van de toetsen vindt plaats in de beschikbare toetsweken. Er
			
zijn die weken geen reguliere lessen. Voor de toetsweken ontvangen de leer			
lingen een apart schema. Tussen de toetsweken kan nog een aantal kleinere
			
proefwerken worden afgenomen tijdens de lessen. Deze worden door de
		
vakdocenten in Magister geplaatst.
Schoolloopbaan
Elk leerjaar heeft zo zijn specifieke kenmerken (denk bijvoorbeeld aan de hierboven genoemde toetsvormen) en bijzonderheden. Iedere fase van je schoolcarrière vraagt om inzet en het maken van
keuzes. Zo ook voor wat betreft de profielen, vakkenpakketten en vervolgopleidingen. Uiteraard komt
dit aan bod in de mentorlessen en is het onderwerp van de LOS-cyclus. Daarnaast komt hierbij natuurlijk ook onze decaan, mw. van der Wiel, in beeld. Heb je vragen over je profiel, pakket of vervolgopleiding en kom je er met je mentor niet uit? Neem dan even contact met haar op.
Calamiteiten
Gaat het ontruimingsalarm af? Blijf rustig, laat al je spullen in het domein of lokaal liggen en volg de
aanwijzingen van de docenten en bedrijfshulpverleners.
Website
Op de website van de school (www.gsgleovroman.nl) vind je nog de nodige informatie en belangrijke
bestanden. Zo staat daar de jaarplanning, zijn de lestijden, de bevorderingsnormen, het PTA en het
examenreglement daar te vinden en staat daar ook het leerlingstatuut.

AFSPRAKEN
De docent:
•
Is op tijd bij zijn/haar lokaal of in het domein.
•
Heeft zijn of haar les voorbereid.
•
Geeft het goede voorbeeld.
•
Levert een studiewijzer en een weektaak aan, zodat de leerling weet wat van hem/haar
verwacht wordt.
•
Ziet er op toe dat de leerlingen met schoolwerk bezig zijn.
•
Zorgt ervoor dat de leerlingen in het lokaal of domein blijven.
•
Zet de toetsen in de Magister-agenda.
•
Kijkt de toetsen op tijd na, bespreekt deze met de leerlingen en zet de resultaten zo snel
mogelijk in Magister.
De leerling:
•
Heeft altijd zijn/haar schoolspullen, een leesboek en een goed werkende en opgeladen laptop
bij zich. En heeft dus ook altijd een (digitale) agenda bij zich.
•
Is van 07.45 tot 16.30 uur beschikbaar voor school (als je dus een keer langer moet blijven of
wat eerder op school moet zijn, is dit geen probleem en is daarover dus ook geen discussie).
•
Gebruikt de groene trap om bij de lesruimtes te komen.
•
Pakt bij de start van de les zijn of haar spullen en gaat zelfstandig en individueel aan de slag.
•
Is verantwoordelijk voor de eigen materialen. Spullen lenen van een andere leerling kan en
mag dus niet.
•
Gaat verantwoord om met de sociale media.
•
Heeft zijn/haar telefoon in de kluis of thuis, dus sowieso niet zichtbaar in de lesruimtes.
•
Gebruikt “oortjes” alleen na toestemming van de docent en dus uitsluitend voor de laptop.
•
Ruimt zijn of haar eigen rommel en afval op en laat de werkplek netjes achter.
•
Verlaat de lesruimtes niet zonder toestemming van de docent of onderwijsassistent.
•
Is verantwoordelijk voor het op tijd inleveren van het schoolwerk. Niet op tijd ingeleverd?
Dezelfde dag op school blijven tot alles af is.
•
Houdt pauze in het atrium of op het plein.
•
Drinkt en eet alleen in de pauzeruimtes. Alleen een (eigen) flesje water is toegestaan in de
lesruimtes.
Absentie
•
Als je een medische afspraak hebt probeer je deze buiten de schooltijden te plannen. Als dat
echt niet lukt moeten je ouders ruim van tevoren een mail sturen naar H35@gsgleovroman.nl
•
Mocht je te laat op school of in de les komen dan haal je eerst even een briefje bij de receptie.
Was je naar de dokter/fysio/tandarts? Dan is het daarmee afgerond. Bij elke andere reden
(verslapen/brug open/enzovoorts) meld je je de volgende ochtend om 08.00 uur op school.
•
Mocht je onverhoopt ziek zijn, dan sturen je ouders voor 08.00 uur in de ochtend een mail naar
H35@gsgleovroman.nl Wij zorgen dan dat alles netjes verwerkt wordt. Wanneer je weer beter
bent sturen je ouders opnieuw een mail zodat we weten dat we je weer kunnen verwachten.
•
Als je je tijdens schooltijd ziek voelt en het echt niet meer gaat, mag je alleen naar huis gaan
als we toestemming hebben van je ouder(s)/verzorger(s). Meld je dan bij de onderwijsassistent.
•
Heb je verlof nodig? Dan vraag je dit aan met het officiële verlofformulier dat op de website
van de school te vinden is.
•
Het is slim om de eerste schooldag, die je na afwezigheid weer op school bent, even met je
mentor te overleggen en te kijken welke zaken je hebt gemist en je eventueel moet inhalen.

TOT SLOT
Vraag het aan je mentor, de vakdocenten, de onderwijsassistent of aan de
concièrge als zaken niet duidelijk zijn of je gewoon even hulp nodig hebt.
Met elkaar gaan we er een mooi jaar van maken!

