Praktisch
Ziek? Dan belt een van je ouders/verzorgers vóór 8.00 uur naar
school, (026) 445 24 47, en meldt je af. Ben je de dag daarna
nog steeds ziek? Dan belt een van je ouders/verzorgers weer
naar school. Ben je op school en word je ziek? Dan ga je naar
lokaal 126 en meld je je daar af. Je krijgt dan een formulier
mee dat je ondertekend weer moet inleveren zodra je
beter bent.
Te laat? Je haalt een briefje bij de receptie en gaat alsnog
naar de les. Zit je in klas 1, 2, 3 dan meld je je ’s middags om
15.00 uur bij de receptie voor een half uur corvee. Leerlingen
uit klas 4 en hoger melden zich de volgende dag om 7.45 uur
in lokaal 126. Ben je vaak te laat? Bij ongeoorloofd verzuim
melden we je aan bij de leerplichtambtenaar.
Dokter- of tandartsbezoek en verzuim
Plan tandarts- en doktersbezoeken niet onder schooltijd. Als
het echt niet anders kan, meld het dan ruim van tevoren bij
de leerlingcoördinator. Als je zonder geldige reden verzuimt
informeren we je ouders. Bij herhaald verzuim informeren we
de leerplichtambtenaar.
Telefonisch contact
Willen je ouders contact met een van onze docenten
of andere medewerkers? Onze school is telefonisch
bereikbaar op (026) 445 24 47.

Lestijden
Magister en Zermelo
Via Magister zie je het huiswerk en de studieplanners voor
de verschillende vakken. Via Zermelo blijf je op
de hoogte van je actuele rooster. Soms zijn er wijzigingen in
je rooster. De versie die je in Zermelo ziet, is de juiste versie.
Lessen
Wanneer een docent niet op de afgesproken plaats
aanwezig is, dan informeert de klassenvertegenwoordiger
bij Rooster en Planning (142). Je wacht op toestemming
van de afdelingsleider om weg te gaan.
Beschikbaarheid onder schooltijd
Aan het begin van het schooljaar krijg je het lesrooster. Dat
rooster verandert in de loop van het jaar. De lessen duren in
principe tot 16.00 uur. In het kader van extra ondersteuning,
maatwerk of andere activiteiten moet je tot 17.00 uur
beschikbaar zijn voor schoolactiviteiten. Maak daarom geen
vaste afspraken direct na 16.00 uur. Kijk op de Zermelo app
of op de monitor op school voor het actuele rooster
en wijzigingen.
Rookvrije school
Onze school is rookvrij. Er mag niet gerookt worden op
of nabij het schoolterrein. Het rookvrije gebied wordt
begrensd door de Thomas a Kempislaan, van
Coesfeldstraat en Bosweg.

Onderbouw
08.15 – 09.15
1e uur
09.15 – 10.15
2e uur
pauze 10.15 – 10.35
10.35 – 11.35
3e uur
11.35 – 12.35
4e uur
pauze 12.35 – 13.00
13.00 – 14.00
5e uur
14.00 – 15.00
6e uur
15.00 – 16.00
7e uur

40-minutenrooster
Onderbouw
08.15 – 08.55
1e uur
08.55 – 09.35
2e uur
e
09.35 – 10.15
3 uur
pauze 10.15 – 10.35
10.35 – 11.15
4e uur
11.15 – 11.55
5e uur
11.55 – 12.35
6e uur
12.35 – 13.15
7e uur

Bovenbouw
08.15 – 09.15
1e uur
09.15 – 10.15
2e uur
10.15 – 11.15
3e uur
pauze 11.15 – 11.35
11.35 – 12.35
4e uur
12.35 – 13.35
5e uur
pauze 13.35 – 14.00
14.00 – 15.00
6e uur
e
15.00 – 16.00
7 uur
16.00 – 17.00
8e uur

Bovenbouw
08.15 – 08.55
1e uur
08.55 – 09.35
2e uur
09.35 – 10.15
3e uur
10.15 – 10.55
4e uur
pauze 10.55 – 11.15
11.15 – 11.55
5e uur
11.55 – 12.35
6e uur
12.35 – 13.15
7e uur

Wil je bijzonder
verlof aanvragen?
Of heb je een andere vraag? Dan kun je contact
opnemen met de leerlingcoördinatoren:
 evrouw M. (Mirjam) Stroeve
M
m.stroeve@arentheemcollege.nl
atheneum en gymnasium
onderbouw
 evrouw S. (Sanne) Visser
M
s.visser@arentheemcollege.nl
atheneum en gymnasium+
bovenbouw
 evrouw R. (Renée) Campschroer
M
r.campschroer@arentheemcollege.nl
havo bovenbouw
 e heer D. (Duncan) Havinga
D
d.havinga@arentheemcollege.nl
havo onderbouw

Info
kaart
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Thomas
a Kempis
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Thomas a Kempis College is onderdeel
van Arentheem Scholengroep

Informatiekaart
Deze kaart is onderdeel van
de schoolgids. Hierop hebben
we de belangrijkste praktische
informatie uit de schoolgids
voor jou en je ouders op een
rij gezet, zodat je die altijd
gemakkelijk bij de hand hebt.
Wil je meer informatie? Kijk dan
in de digitale schoolgids op de
website. Misschien was het je
al opgevallen: we hebben een
nieuwe naam en huisstijl! Vanaf
dit schooljaar heet onze school:
Thomas a Kempis College.

Vakanties en vrije dagen

Wij staan voor je klaar

Herfstvakantie*

za. 23 oktober t/m
zo. 31 oktober 2021

Directie
Mevrouw Y.T.M. (Yvonne) Balk

Kerstvakantie*

za. 25 december 2021 t/m
zo. 9 januari 2022

Afdelingsleiders
Mevrouw S.A. (Sylvia) Bannink
Afdelingsleider havo onderbouw

Voorjaarsvakantie** za. 26 februari t/m
zo. 6 maart 2022
Goede vrijdag

vr. 15 april 2022 niet vrij
(i.v.m. met 2 volledige
weken meivakantie)

Tweede Paasdag

ma. 18 april 2022

Meivakantie

za. 23 april t/m
zo. 8 mei 2022

Koningsdag

wo. 27 april 2022

Hemelvaart

do. 26 mei t/m
zo. 29 mei 2022

Pinksteren

ma. 6 juni 2022

Zomervakantie*

za. 23 juli t/m
zo. 4 september 2022

* = voorgeschreven door OCW ** = conform landelijk
advies voor regio zuid, valt in de carnavalsweek

 evrouw M.C. (Manon) Grisel
M
Afdelingsleider havo bovenbouw
 evrouw S.J. (Sarah) Middendorp – Adeney
M
Afdelingsleider Atheneum 1 en 2
 e heer M. (Marijn) Gunnink
D
Afdelingsleider gymnasium+ 1 tot en met 4
 e heer R. (Robbert) Veens
D
Afdelingsleider atheneum 3 en 4
 e heer B.F.E. (Bert) Buurman
D
Afdelingsleider atheneum en gymnasium+ klas 5 en 6

Thomasakempis-arnhem.nl
thomasakempis.arnhem
thomasakempis.arnhem

