Lestijden

Adres
Havinghastraat 11
1817 DA Alkmaar

1e uur / mentoruur

08:30 - 09:00 uur

2e uur

09:00 - 09:50 uur

3e uur

09:50 - 10:40 uur

Kleine pauze

10:40 - 10.55 uur

4e uur

10:55 - 11:45 uur

5e uur

11:45 - 12:35 uur

Grote pauze

12:35 - 13:00 uur

6e uur

13:00 - 13:50 uur

7e uur

13:50 - 14:40 uur

8e uur/coaching

14:40 - 15:00 uur

Telefoon: 072 - 511 52 13
www.de-viaan.nl

E-mail: info@de-viaan.nl
De school is te bereiken met
buslijn 151 of 157

Afwezigheid melden
- Ziekmelden vòòr 8.30 uur op 072-5115213
- Bezoek huisarts/tandarts door middel van het inleveren van een verzuimkaart* of telefonisch
- Alle andere vormen van verlof dienen minimaal twee
weken van te voren worden aangevraagd door
middel van een verlofformulier*
* Verzuimkaart en verlofformulier zijn te downloaden via
www.de-viaan.nl of af te halen bij de administratie.

Vakanties 2020-2021
Laatste dag zomervakantie: 14 augustus 2020
Herfstvakantie: 12 t/m 16 oktober 2020
Kerstvakantie: 21 dec. t/m 1 jan. 2021
Voorjaarsvakantie: 22 t/m 26 februari 2021
Tweede Paasdag: 5 april 2021
Meivakantie: 26 april t/m 7 mei 2021
Hemelvaart: 13 en 14 mei 2021
Tweede Pinksterdag: 24 mei 2021
Zomervakantie: 12 juli t/m 20 augustus 2021
Studiedagen of aanpassingen in het rooster
worden tijdig meegedeeld en zullen vermeld worden
in de jaaragenda op onze website.

Kernwaarden
Onze vijf kernwaarden zijn respect voor elkaar, veiligheid verantwoordelijkheid, ontwikkeling en plezier.
In de omgang met de leerlingen ligt de nadruk op het belonen van gewenst gedrag.
De mentor
Elke klas heeft een mentor. De mentor is het aanspreekpunt van de leerlingen en contactpersoon voor de ouders/verzorgers en de school.
Naast de lessen van de mentor volgen de leerlingen lessen bij andere docenten zoals theorie- en praktijklessen.
Kluisjes
Alle leerlingen krijgen aan het begin van het schooljaar een kluisje toegewezen met een kluispasje waarin zij hun spullen kunnen opbergen.
Dit pasje is gratis. De leerlingen kunnen het ook gebruiken als kopieerpas. Bij verlies wordt er € 5,- voor een nieuwe pas gevraagd.
Pauzes
Docenten houden op het schoolplein en in de kantine toezicht. Tijdens de pauzes kunnen de leerlingen lunchbroodjes en drinken kopen in de Gezonde Schoolkantine.
Ouderbijdrage
Er wordt een (vrijwillige) bijdrage à € 50,- gevraagd van de ouders/verzorgers voor extra activiteiten, die door de school worden georganiseerd.
Ouders met een kortingspas van de gemeente, zoals een AlkmaarPas, HuygenPas of MeedoenPas, kunnen de ouderbijdrage en de kosten voor een schooluitje
hiermee voldoen door de pas op school te laten scannen.

Sport
Het vak lichamelijke opvoeding wordt gegeven in de grote sportzaal en buiten op het sportterrein voor de school.
Sportkleding is verplicht: korte broek, shirt en sportschoenen die geen strepen op de vloer achterlaten.
Aanschaf materialen
Voor elk leerling 2 grote multomappen (23 rings), een etui met pen, potlood en gum. Bij de kooklessen een wit T-shirt en een wit schort.
Deze kunnen met korting gekocht worden bij Jane & Barnie beroepskleding, (Voordam 9, Alkmaar tel. 072-5159897). Meisjes die vanwege hun geloof een
hoofddoek dragen, mogen bij de kooklessen alleen een KATOENEN hoofddoek dragen. Dit is nodig om brandgevaar te voorkomen.
Schoolreglement inzake
Roken, energydrank, alcohol, drugs, gokken, wapens of vuurwerk zijn allen verboden op het terrein van de school maar ook in de directe omgeving van de
school. Ook tijdens stages, excursies en andere schoolactiviteiten houden de docenten hier toezicht op.
Bij overtreding volgen wij het ‘Protocol Gedrag van De Viaan’, waarbij contact met de ouders wordt opgenomen (zie website www.de-viaan.nl).

Samen vooruit, samen in ontwikkeling.
Voor meer informatie -> kijk op onze website www.de-viaan.nl

