Ouderavond
Brugklas vmbo GL/TL

2021-2022

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Beste leerling,
Alvast voor het nieuwe schooljaar verstrekken wij jullie de informatie die nodig is voor de start
op dinsdag 07 september 2021.
Openingslessen
De openingslessen zijn op dinsdag 07 september vanaf 13.00 uur. Tijdens deze les maakt de
coach het lesrooster bekend en wordt verdere informatie verstrekt. De leerlingen hebben hiervoor
schrijfmateriaal, papier en een agenda nodig.
Begin lessen
De lessen starten op woensdag 08 september volgens het verstrekte lesrooster.
Uitreiken boeken
Op donderdag 02 en vrijdag 03 september kunnen de boeken worden afgehaald. Het tijdschema
komt tijdig op de website van school te staan.
Magister
Na de zomervakantie ontvangt u een persoonlijke inlogcode van Magister. Via Magister kunt u o.a.
het rooster, de vorderingen en de aanwezigheid van uw zoon/dochter bekijken.
Jaaragenda
Onze jaaragenda is rechtstreeks te zien via de website van school.
Overige informatie
De overige informatie die belangrijk is voor de start op onze school hebben we in dit
informatieboekje gebundeld. Alle informatie is tevens te vinden op onze website
www.connectcollege.nl (via het menu: ouders → ouderavond → brugklas vmbo).
Ten slotte wensen wij iedereen nogmaals een fijne vakantie toe en hopen wij dat het nieuwe
schooljaar in een goede sfeer en met veel succes zal verlopen.
Met vriendelijke groet,
B. Paumen - teamleider brugklas vmbo

CONNECT COLLEGE (VMBO-HAVO-ATHENEUM-GYMNASIUM)
Maasbrachterweg 22
6101 XX ECHT
Tel: (0475) 41 61 11
Website: www.connectcollege.nl
LESTIJDEN
Van … t/m …
08.30 – 09.15
09.15 – 10.00
10.00 – 10.45
10.45 – 11.05
11.05 – 11.50
11.50 – 12.35
12.35 – 13.05
13.05 – 13.50
13.50 – 14.35
14.35 – 15.20
15.20 – 15.35
15.35 – 16.10

Lesuur
1
2
3
Pauze
4
5
Pauze
6
7
8
Pauze
9
VAKANTIEROOSTER 2021-2022
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Tweede paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
Tweede pinksterdag
Zomervakantie

23 oktober t/m 31 oktober
25 december t/m 09 januari
25 februari t/m 06 maart
18 april
23 april t/m 08 mei
26 mei en 27 mei
06 juni
23 juli t/m 04 september

De volledige jaarkalender staat op onze website: www.connectcollege.nl

Schoolbenodigdheden
In de onderstaande lijst staan de leermiddelen die uw zoon/dochter naast het boekenpakket nodig
zal hebben voor de studie aan onze school:
Wiskunde

Geo-driehoek
Eenvoudige passer
Liniaal (20/30 cm)
2 grote schrift met ruitjes (10/10 mm, grote ruitjes)
Rekenmachine: casio fx-82EX, fx-85EX of fx-82ms (of vergelijkbaar)

Lichamelijke Opvoeding

Sportkleding:
rood shirt en een zwarte broek met schoollogo. Beide zijn verkrijgbaar
bij Wim Schlangen in Echt voor 19,95 euro (bij aankoop krijg je ook
korting op sportschoenen).
U kunt er ook voor kiezen om zelf een rood shirt en een zwarte broek
te kopen.
Sportschoeisel (zolen mogen geen zwarte strepen achterlaten) en een
handdoek

Beeldend Vormen

Tekenpotloden 6 stuks (2H-H-HB-B-2B-4B),
Slijper
Gum

Zorg & Welzijn

Theedoek, vaatdoek en handdoek

Diversen

Schoolagenda (optioneel, leerlingen hebben google agenda op de
chromebook)
Pennen (blauw, zwart en rood)
Woordenboeken (Ne, En-Ne)
Kaftpapier
Ongeveer 15 schriften met lijntjes
Doos kleurpotloden
Prit plakstift
Schaar
USB-stick
Koptelefoon of oortjes.
Laptophoes 11”

“Leren Leren, Samen Leven”
Leren en leven lukt het best in een veilige omgeving. Daarom stellen we een aantal belangrijke
regels op en maken we gezamenlijke afspraken, waaraan we elkaar houden.
Algemene leefregels
1. Ik breng niets en/of niemand in gevaar.
2. Ik ga respectvol met anderen en andermans spullen om.
3. Ik pest niet.
4. Ik help anderen en word geholpen als dat nodig is.
5. Ik eet en drink in de overblijfruimtes.
Schoolterrein en gebouw
6. Tijdens de lessen bevind ik mij in de leerruimtes.
7. Tijdens de pauzes bevind ik mij in de overblijfruimtes.
8. Het schoolterrein verlaten mag ik alleen met toestemming van de schoolleiding
of coördinator van de dag.
9. Ik ruim mijn eigen rommel op en houd het gebouw en terrein netjes.
10. Mijn fiets/scooter bevindt zich afgesloten in de fietsenstalling. De fietsenstalling
is geen overblijfruimte.
11. Mijn jas hang ik aan de kapstok of leg ik in mijn kluisje.
12. Mijn pet zit in mijn tas of ligt in mijn kluisje.
Les- en leerregels
13. Ik volg alle lessen en andere georganiseerde leeractiviteiten.
14. Ik ben op tijd aanwezig in de lessen of op de afgesproken plek.
15. Mijn huiswerk is altijd in orde.
16. Mijn schoolspullen zijn netjes en compleet.
17. Ik mag mijn mobiele telefoon tijdens de les alleen gebruiken met
toestemming van de leraar.
Het in bezit hebben en/of gebruiken van alcohol en drugs is absoluut verboden!
Roken is niet toegestaan.
De toegangen tot het schoolterrein zijn geen hangplekken.
Ik houd mij aan de schoolafspraken als het gaat om verlof vragen,
ziekmelding, ziek naar huis gaan, verwijdering uit de les, te laat komen,
proefwerken inhalen e.d.

Wat te doen bij……..?
Afwezigheid door ziekte:
Eén van de ouders belt de receptie van school. (0475-416111)
Bij terugkomst formulier: ”terug na ziekte” inleveren bij de receptie.
Ziek naar huis:
De zieke leerling meldt zich bij de receptie. Afmelden en naar huis gaan kan alleen als er contact
geweest is met thuis.
Afwezigheid i.v.m. bezoek arts, tandarts enz.:
Formulier: “aanvraag voor verlof” inleveren bij de receptie.
Formulieren kunt u krijgen bij de receptie of via de site van school:
www.connectcollege.nl -> ouders -> verlofaanvraagformulier / terug na ziekte.
Te laat komen:
Indien een leerling te laat is, meldt hij zich altijd bij de receptie.
Verwijdering uit een les:
De leerling meldt zich bij de leerlingcoördinator (D09) en vult het formulier: “verwijderd uit de les”
in.
Verliezen en vinden van voorwerpen:
Melden bij de receptie en eventueel doorgeven aan de mentor.
Proefwerken gemist:
De eerste les na terugkomst van afwezigheid zelf met de docent afspreken wanneer je het werk
gaat inhalen.
Problemen met de fiets:
Naar huis bellen en eventueel hulp vragen bij de conciërge.
Roosterwijziging:
Elke dag roosterwijzigingen controleren op de website www.connectcollege.nl
Het rooster van de klas is digitaal beschikbaar op de website van school of via Magister.

Onderwerp: Veilig naar een nieuwe school
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Uw zoon of dochter gaat na de zomervakantie naar het voortgezet onderwijs. Een spannende tijd
met veel nieuwe dingen om te leren en te ontdekken. Een nieuwe school betekent ook: een
nieuwe en vaak langere route naar school. Dat is spannend voor uw kind en misschien ook wel
voor u. Kinderen kunnen van een onverwachte situatie schrikken en daarom foute beslissingen in
het verkeer nemen. Veel ouders oefenen daarom met hun kind de nieuwe school-thuisroute.
Wij willen u vragen om ook met uw kind de nieuwe schoolroute goed voor te bereiden en geven u
hiervoor graag een aantal tips mee.
Oefenen van de nieuwe route
● Stippel samen met uw kind de meest veilige route uit vanaf uw huis naar de nieuwe school en
terug. Fiets deze route een paar keer samen met uw kind.
● Geef tijdens de fietsrit heldere aanwijzingen en wijs op mogelijke gevaren. Hierbij is het
belangrijk te vertellen wat het gewenste gedrag van het kind moet zijn. Bijvoorbeeld: ‘hier komt
een lastig kruispunt, rechts heeft voorrang’.
● Oefen zoveel mogelijk de verkeerssituaties die uw kind lastig vindt. Laat uw kind zelf vertellen
wat de veiligste manier is om een moeilijk punt over te steken.
● Leer uw kind dat het uit de ‘dode hoek’ moet blijven van vrachtwagens, bussen en
bestelbusjes. Gebruik hierbij de vuistregels: ‘blijf er ruim en rechts achter’ en ‘houd meer dan
drie meter afstand’.
● Ook als uw kind met het openbaar vervoer naar school gaat is het aan te raden een keer
samen het traject te rijden. Denk hierbij ook aan de het bespreken van veilig gedrag bij de halte
en wat uw kind moet doen als de bus of trein onverhoopt niet rijdt of te laat is.
Gebruik van de smartphone en muziek
Het gebruik van de smartphone en het luisteren van muziek op de fiets leidt af in het verkeer. Veel
ongelukken ontstaan doordat het verkeer niet meer wordt gezien of gehoord. Vanaf 1 juli 2019 is
het bellen en appen op de fiets verboden! U kunt uw kind hierop wijzen.
Een veilige fiets
Controleer de fiets regelmatig op goed werkende remmen, verlichting, een stevige bagagedrager,
goede snelbinders en een degelijk slot. School- en sporttassen kunnen het beste worden vervoerd
op de bagagedrager, in een fietskrat of op de rug.
Kinderen die op deze manier begeleid worden, gaan goed voorbereid, veiliger en zelfstandig op
weg.
Wij wensen u alvast een heel fijne vakantie!
Met vriendelijke groet,
De verkeerscoördinatoren Connect College

Keuzeformulier frans vmbo GL/TL 2021-2022

Het Connect College biedt de GL/TL-leerlingen in leerjaar 1 en 2 de mogelijkheid om het vak
Frans als extra vak te kiezen.
Wat betekent een extra vak voor de leerling?
− Het keuzevak Frans zorgt voor een extra uitdaging naast het reguliere lesprogramma.
− Het keuzevak Frans is vooral bedoeld voor leerlingen die ruim boven de toelatingseisen van
GL/TL scoren en een goede studiehouding hebben.
− Het keuzevak Frans telt mee in de overgangsnorm en wordt een heel jaar gevolgd.
− Het vak Frans is een extra vak, dit betekent twee uren meer les per week en een
behoorlijke extra belasting.
Wanneer uw zoon/dochter voor het extra vak Frans kiest, kunt u hem/haar aanmelden via de
website van school www.connectcollege.nl/frans-gt1 of via het onderstaande
aanmeldformulier. Mocht u over het keuzevak Frans nog vragen hebben, neemt u dan gerust
contact op met ondergetekende.
Met vriendelijke groet,
B. Paumen - teamleider brugklas vmbo

Aanmeldformulier keuzevak Frans:
(u kunt uw zoon/dochter ook aanmelden via onze website www.connectcollege.nl/frans-gt1)
Gegevens:
Naam leerling:
Klas:
Dit formulier inleveren bij de receptie van het vmbo of opsturen/mailen naar:
Dhr. Paumen
Maasbrachterweg 22
6101 XX Echt
Email: b.paumen@connectcollege.nl
Tel: 0475 416 111

