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Het HLW informeert u met deze kaart over de belangrijkste 
zaken voor schooljaar 2015-2016. Zo heeft u snel antwoord op 
allerlei vragen van praktische aard. Bewaar de kaart op een 
zichtbare plek. Deze en andere informatie vindt u ook op onze 
digitale schoolgids: www.hlw.nl/leerlingen/schoolgids

BEWAARKAART 2015-2016

Hemsterhuisstraat 79 
1065 JX Amsterdam 
T 020 - 615 27 80
E school@hlw.nl 
I  www.hlw.nl

Absentielijn: 020 - 346 34 41

Communicatie tussen thuis en het HLW
U wordt geïnformeerd over uw kind, de school en allerlei activiteiten via:

1.De mentor 
De mentor is de spil in onze leerlingbegeleiding. De mentor heeft de speciale 
zorg voor een klas en in het examenjaar voor een kleine groep leerlingen. Deze 
zorg betreft de begeleiding en ondersteuning van de leerling op het gebied van 
studie, en indien nodig ook op persoonlijk en sociaal-emotioneel gebied. De  
mentor is voor de ouders het directe aanspreekpunt bij vragen of opmerkingen  
over het onderwijs. 

2.  Elektronische Leer Omgeving / Magister 
Via Magister kunt u altijd op de hoogte blijven van de aan- en afwezigheid en van  
de cijfers van uw kind. U ontvangt hiervoor een inlogcode.

3. Ouder- en informatieavonden
Tijdens de ouderavonden kunt u behalve de mentor ook de andere docenten 
spreken over de ontwikkelingen en resultaten van uw kind. Wij vinden  
persoonlijk contact belangrijk, daarom verzoeken we u aanwezig te zijn op  
onze oude ravonden, informatieavonden, docentenspreekuur en bij het ophalen 
van de rapporten.

4.Website
Op onze website worden regelmatig nieuwsberichten geplaatst over gebeur  - 
te nissen en activiteiten op school. Tip: stel www.hlw.nl in als uw startpagina!

5.Ouderraad
De ouderraad bevordert de contacten tussen school en ouders en adviseert de 
schoolleiding over diverse aangelegenheden. Ouders kunnen zich met vragen  
en opmerkingen richten tot de ouderraad: ouderraad@hlw.nl

Schoolleiding
Rector   Dhr. J.J. van Dokkum
Conrector onderbouw Dhr. P.A.R. Teillers
Conrector bovenbouw Dhr. W.B. van Leeuwen

Teamleiders
Brugklassen  Mevr. N. Schalken
2 MAVO en 2 HAVO Dhr. J.J.J.M. Lauwers 
3 en 4 MAVO  Mevr. drs. C.E. van Baar
3, 4 en 5 HAVO  Dhr. drs. R. Markusse
2 t/m 6 VWO  Mevr. drs. M.I. Van der Horst

Zorgcoordinator
Mevr. C. Johannesma-Leuven

Leerlingbegeleider
Mevr. E. van ‘t Zelfde, M

Decanen
Havo & VWO
Mevr. drs. E.I. Vos

Mavo
Dhr. C.B. Körnmann



Beschikbaarheid:

Onder schooltijd, van 8.30 tot 
16.30 uur, dient een leerling 
in principe voor schoolzaken 
beschikbaar te zijn. De docent 
moet een beroep op de leerling 
kunnen doen voor studieover-
leg, begeleiding, inhaalwerk, 
corvee e.d.

Afwezigheid
Als een leerling door ziekte niet aanwezig kan zijn, zijn de 
ouders/verzorgers verplicht dat voor 08.30 aan de school te 
melden via de absentielijn: 020 - 346 34 41

Bezoek aan (tand)arts e.d. dient zoveel mogelijk buiten 
schooltijd te worden gepland. Vallen deze bezoeken toch onder 
schooltijd, dan moet vooraf een ingevulde en getekende ‘gele 
kaart’ worden ingeleverd.

Verlof buiten de schoolvakanties wordt alleen bij gewichtige 
omstandigheden toegewezen. Een verzoek om verlof dient 
ruim van te voren schriftelijk en met redenen omkleed, te wor-
den aangevraagd bij de schoolleiding. Een verlofformulier  
is verkrijgbaar bij de conciërge. Zie ook:  
www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/leerplicht/vakantie-extra
Van ongeoorloofd verzuim wordt altijd melding gemaakt bij 
ouders en leerplicht.

Te laat
Een leerling die te laat komt, meldt zich bij de conciërge voor 
een briefje om toegang tot de les te krijgen. Bij de tweede keer 
te laat moet de leerling zich de volgende ochtend om 8.00 uur 
melden. Te laat komen na een pauze betekent eveneens de 
volgende dag om 8.00 uur komen. 

Huiswerkvrij
Heeft een leerling door omstandigheden geen huiswerk kunnen 
maken, dan levert hij aan het begin van de dag een schriftelijk 
verzoek van ouder of verzorger voor een huiswerkvrijbriefje in 
bij zijn teamleider. De teamleider beoordeelt het verzoek.

De basis voor succes op school
• Je bent beleefd tegen de docenten, de medewerkers en andere leerlingen
• Je gedraagt je rustig en houdt je aan de aanwijzigingen van docenten en medewerkers.
• Je bent op tijd aanwezig in de les.
• Je doet altijd je huiswerk.
• Je helpt mee de school en de omgeving netjes en schoon te houden.

Verder is het niet toegestaan dat leerlingen jassen en petten dragen in de klas en eten en drinken tijdens de les. 
Het gebruik van mobiele telefoons en dergelijke is toegestaan in de aula en in de centrale hal.

08.30 - 09.30 1e uur 
09.30 - 10.30 2e uur 
10.30 - 10.55 pauze
10.55 - 11.55 3e uur 
11.55 - 12.55 4e uur 
12.55 - 13.25 pauze 
13.25 - 14.25 5e uur 
14.25 - 15.25 6e uur 
15.25 - 16.25 7e uur 

 08.30 - 09.15 1e uur 
 09.15 - 10.00 2e uur 
 10.00 - 10.45 3e uur 
 10.45 - 11.15 pauze 
 11.15 - 12.00 4e uur 
 12.00 - 12.45 5e uur 
 12.45 - 13.30 6e uur 
 13.30 - 14.15 7e uur 

60 Minuten rooster

Vakanties 2015 - 2016

45 Minuten rooster 
(Bijvoorbeeld op dagen met 
bijzondere activiteiten)

Vrije dag   woensdag 23 september 2015
Herfstvakantie  maandag 19 oktober 2015 t/m vrijdag 23 oktober 2015
Kerstvakantie   maandag 21 december 2015 t/m vrijdag 1 januari 2016 
Voorjaarsvakantie maandag 29 februari 2016 t/m vrijdag 4 maart 2016 
2e Paasdag  maandag 28 maart 2016 
Koningsdag  27 april 2016
Meivakantie   donderdag 28 april 2016 t/m vrijdag 6 mei 2016
2e Pinksterdag   maandag 16 mei 2016
Vrije dagen  maandag 6 juni en dinsdag 7 juni 2016
Zomervakantie  maandag 18 juli 2016 t/m vrijdag 26 augustus 2016

SAMEN kom je verder


