Kranenburg
Praktijkonderwijs

2016-2017
Op deze kaart hebben we de belangrijkste praktische informatie voor het schooljaar 2016 - 2017 voor u op
een rijtje gezet. Zo heeft u de informatie altijd makkelijk bij de hand. Op onze website vindt u de uitgebreide
schoolgids en agenda.

Motto

Kranenburg DOET! Onze leerlingen worden uitgedaagd om hun talenten te Durven Ontdekken, door te
Ervaren en het geleerde daarna Toe te passen in nieuwe situaties. Daarmee geven we uw kind de grootste
kans om er alles uit te halen wat er in zit.

Lestijden
Mentortijd
Lesblok 1
Pauze 1
Lesblok 2
Pauze 2
Lesblok 3
Pauze 3
Lesblok 4
Pauze 4
Lesblok 5

08.45
09.05
10.20
10.35
11.50
12.15
13.30
13.45
15.00
15.15

-

09.05
10.20
10.35
11.50
12.15
13.30
13.45
15.00
15.15
16.30

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Verkorte lesdag
Mentortijd
08.45
Les 1
09.05
Pauze 1
09.50
Les 2
10.05
Les 3
10.55
Pauze 2
11.40
Les 4
12.05

-

09.05
09.50
10.05
10.55
11.40
12.05
12.45

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Schoolvakanties 2016 - 2017
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Krokusvakantie
Pasen
Tulpvakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

15 tot en met 23 oktober 2016
24 december 2016 tot en met 8 januari 2017
25 februari tot en met 5 maart 2017
14 tot en met 17 april 2017
22 april tot en met 7 mei 2017
25 tot en met 28 mei 2017
3 tot en met 5 juni 2017
8 juli tot en met 20 augustus 2017

Afwezig en ziek melden

Wanneer uw zoon/dochter ziek is, meldt u dit voor 9.00 uur. Het
telefoonnummer van school is 030 - 2512492. Wij bellen u als uw
zoon of dochter niet op school is en er geen afmelding is gekomen.
Als uw zoon of dochter ziek wordt op school nemen wij altijd
contact op om met u te overleggen. Dokters- en tandartsafspraken
maakt u zoveel mogelijk buiten lestijd. De mentor vraagt om de
afsprakenkaart van de (huis)arts of tandarts/ orthodontist.

Afwezig op stage

Als uw zoon/dochter ziek is of om een andere reden niet naar de stage kan, meldt u op tijd af. Bij het stageadres maar ook op school. De afspraken en de telefoon-nummers staan vermeld op het stagecontract.

Verlof

U kunt in enkele gevallen bijzonder verlof aanvragen voor uw kind. Dan heeft u toestemming nodig van de
directeur. U vraagt verlof aan door minimaal 2 weken van tevoren het aanvraagformulier in te vullen.
Het formulier is aan te vragen bij de administratie. Samen met het formulier levert u bewijs in. Bijvoorbeeld een kopie van de uitnodiging voor een bruiloft. In sommige gevallen kan verlof heel plotseling nodig
zijn. U belt dan met de directie om het verlof aan te vragen.
Wij volgen de regels van Leerplicht Utrecht.

Kranenburg
Praktijkonderwijs

Wat kunnen wij van elkaar verwachten?

Op de Kranenburg vinden we het belangrijk om goed contact te hebben met u.
Wij werken samen met u aan een goede toekomst voor uw zoon/dochter. Daarom is het goed om te weten
wat wij van elkaar kunnen verwachten.
U kunt er op vertrouwen dat wij…		
<->
• …op schooldagen bereikbaar zijn van 			
8.00-16.30 uur
				

Wij vertrouwen er op dat u als ouder…
• …ons uw juiste telefoonnummer(s), en adres en
e-mailadres doorgeeft

• …zorgvuldig omgaan met uw gegevens		
							

• …ons op de hoogte houdt van belangrijke
gebeurtenissen

• …de roosterwijzigingen dagelijks plaatsen 		
op de website 					

• …op de hoogte bent waar u onze informatie
kunt vinden (zoals de website)

• …u regelmatig informeren over hoe uw		
zoon/dochter het doet op school.			

• …goed contact met de mentor belangrijk vindt en
naar alle ouderavonden- en gesprekken komt

• …met respect over leerlingen en ouders		
spreken						

• …met respect over de school en medewerkers
spreekt

Contactgegevens

Kranenburg, school voor Praktijkonderwijs
Tamboersdijk 9
3582 TZ Utrecht
t. 030 - 2512492
@ info@pro-kranenburg.nl
www.pro-kranenburg.nl
Directeur: mevrouw H.J.C.M. de Boer
Teamleider Onderbouw: de heer G. van Kesteren
Teamleider Bovenbouw: mevrouw N. Lammers
Zorgcoördinator 1e fase: mevrouw C. van den Hoogen
Zorgcoördinator 2e en 3e fase: mevrouw W. Martens
Orthopedagoog: mevrouw V. Berkhout
Stage-coördinator: mevrouw A. van der Zouw
Gezinswerker VO team Jeugd en gezin: mevrouw
S. van de Haar
Leerplichtambtenaar: mevrouw M. Hiensch
Schoolarts GGD: mevrouw S. Rijnbende
Adres schoolarts: Amazonedreef 43, 3563 CA Utrecht
t. 030 - 2863010

Kranenburg DOET, samen met de ouders!

Website

Op onze website kunt u veel informatie
vinden, zoals:
•
•
•
•
•

de schoolgids
de roosterwijzigingen
het pestprotocol
de klachtenregeling
de agenda

Gegevens leerling
Klas:

..................................................................................................

Naam mentor:

............................................................................

E-mail mentor:

...........................................................................

