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Start schooljaar

Agenda
Start schooljaar

Beste leerlingen, ouders/verzorgers,
Schoolgids

Vanaf maandag 2 September is de school weer gestart. Er
zijn met de klassen 1,2&3 verschillende introductie
activiteiten geweest en alle leerlingen hebben met hun
mentor een coachinggesprek gehad over de doelen die dit
jaar gesteld zijn!

Te laat komen
Bereikbaarheid school
Informatie via de mail

We zien het komende schooljaar met veel plezier en
enthousiasme tegemoet! Samen met leerlingen, ouders en
vele externe partners maken we er een succesvol
schooljaar van!
Namens het gehele team,
vriendelijke groet,
Mevr. Van den Berg
Directeur Accent Centrum

Schoolgids
Mocht u een papieren exemplaar van de schoolgids
wensen te ontvangen dan kunt u dat via de mentor van uw
zoon of dochter aanvragen. Op onze site:
www.cvoaccent.nl kunt u ook ook alle informatie omtrent de
Accent scholen vinden.
De flyer met de jaarplanning is deze week aan de
leerlingen meegegeven.

Te laat komen
Als leerlingen niet om 8.30u in hun klas aanwezig zijn moeten zij een te laat briefje halen
en blijven ze na schooltijd 15 min extra. Op het moment dat leerlingen na de pauzes te
laat komen geldt hetzelfde beleid. De mentor neemt contact met u op als uw kind te laat
komt, mocht er desondanks geen verandering in het gedrag ontstaan zijn wij verplicht te
melden bij leerplicht. Hierbij het verzoek om uw zoon of dochter te stimuleren om op tijd
op school te komen.

Bereikbaarheid school
Mocht uw zoon of dochter komend schooljaar ziek zijn of om een andere reden afwezig
dan vragen we u om dit tussen 8u en 8.30u aan ons te melden via:
• het welbekende telefoonnummer:010-4651036
Als wij geen afmelding van de ouders hebben ontvangen, registreren we de leerling als
ongeoorloofd afwezig en melden we veelvuldig verzuim bij leerplicht. Ook als uw kind
stage loopt moet verzuim via school geregistreerd worden dus ook dan graag naast de
melding naar stage ook contact met school opnemen via bovenstaande mogelijkheden.

Schriftelijke informatie via de mail
Vanaf volgend schooljaar ontvangt u van ons geen brieven meer op papier maar zullen
we alle info via het bij ons bekende mail adres versturen. Zorgt u ervoor dat de
administratie u juiste gegevens heeft zodat u goed op de hoogte blijft van de zaken die
op school spelen.
Wijzigingen van uw mailadres kunt u doorgeven via:
accentcentrum@cvoaccent.nl
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