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SCHOOLTIJDEN
De leerlingen starten in het algemeen iedere dag om 08.45 uur en eindigen om 15.00 uur
(met uitzondering van stagedagen, werktijden worden met het bedrijf afgesproken).
Maandag:		
Dinsdag:		
Woensdag:		
Donderdag:		
Vrijdag:			

08.45 - 12.35 uur - Pauze - 13.05 - 15.00 uur
08.45 - 12.35 uur - Pauze - 13.05 - 15.00 uur
08.45 - 12.35 uur - Pauze - 13.05 - 15.00 uur
08.45 - 12.35 uur - Pauze - 13.05 - 15.00 uur
08.45 - 12.35 uur - Pauze - 13.05 - 15.00 uur

De leerlingen hebben allemaal 1 middag vrij. Dit kan per leerling verschillend zijn.
Vanaf 8.30 uur is er toezicht op het schoolplein en gaan de deuren open. De leerlingen worden verzocht niet vóór
dit tijdstip op school te zijn.

VAKANTIES

Herfstvakantie: 19 oktober 2020 t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie: 21 december 2020 t/m 1 januari 2021
Carnavalsvakantie: 15 februari 2021 t/m 19 februari 2021
2e Paasdag: 5 april 2021
Koningsdag: 27 april 2021
Meivakantie: 3 mei 2021 t/m 14 mei 2021
Pinkstermaandag: 24 mei 2021
Zomervakantie: 26 juli 2021 t/m 3 september 2021
De studiedagen voor het schooljaar 2020-2021 zullen nog worden ingepland.

SCHOOLSERVICEPAKKET

Het schoolservicepakket is voor het schooljaar 2020-2021 door de MR en de directie
vastgesteld op €50,00.
Het betreft hier een vrijwillige ouderbijdrage. Echter zonder deze aanvullende
bijdrage van de ouders/verzorgers is het niet mogelijk om allerlei activiteiten voor
de leerlingen van onze school te organiseren. Het gaat hier bijvoorbeeld om de
introductiedagen, deelname aan sport- en ontspanningsactiviteiten, themaweek
en vieringen als kerstbrunch en de laatste schooldag. Eventuele reiskosten van
stageleerlingen, kopieerkosten, leerlingenraad, gastsprekers, examengelden en extra omgevingsvoorzieningen
worden ook hieruit betaald. Wij verzoeken u daarom vriendelijk doch dringend deze bijdrage te voldoen.
Een factuur voor het schoolservicepakket krijgt u per post.
U kunt het bedrag ook zelf overmaken op rekening NL92RABO 0174 1047 66 t.n.v. Stichting Praktijkonderwijs
Roermond onder vermelding van Schoolservice Pakket en naam van de leerling. Ook is het mogelijk het bedrag
aan de leerling op de eerste schooldag mee te geven. In overleg met de administratie kunt u ook een andere
betaling afspreken.

VERLOF AANVRAGEN

Natuurlijk kunnen er dingen gebeuren, waardoor uw kind één dag of langer niet naar
school kan komen. U kunt dan bij onze directeur vrij vragen voor uw zoon of dochter. Het
formulier ‘verlofaanvraag’ kunt u op onze website terugvinden:
www.praktijkonderwijsroermond.nl > ouders > downloads

ZIEKMELDEN

In Nederland moeten kinderen verplicht naar school. Uw kind moet elke dag naar
onze school komen om praktijkonderwijs te volgen. Of naar het stagebedrijf om
stage te lopen. Als ouder moet u daarvoor zorgen.
Is uw kind ziek? Dan moet u uw kind op tijd bij ons ziek melden. Als dat nodig is belt
u ook het stagebedrijf. Wij doen dat niet voor u. En uw zoon of dochter mag dat ook niet zelf doen.
Ziekmelden kan ’s morgens tussen 8.30 en 9.00 uur via tel. 0475 323 437. Bel ons ook als uw kind om een
andere dringende reden niet naar school kan komen.

KLUISJE HUREN

Via uw zoon of dochter ontvangt u nog informatie over kluisjeshuur en -borg. Het gaat om
€10,00 huur per jaar en een borg van €10,00 voor de sleutel. De leerling krijgt hierover op
school verdere informatie. Voor vragen neemt u contact op met de administratie.

HUISREGELS

Op Praktijkonderwijs Roermond staan drie basisregels centraal.
1.

Aan het begin van de schooldag en de start van elke les ben ik schoolklaar.

2.

Wij houden ons hier aan de wet en soms zelfs een beetje meer.

3.

We zorgen samen voor een schone, gezonde en veilige school.

Voor de volledige schoolgids kijkt u op de website:

WWW.PRAKTIJKONDERWIJSROERMOND.NL > OUDERS > DOWNLOADS

