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Communicatie tussen thuis en het HLW

Het HLW informeert u met
deze kaart over de belangrijkste
zaken voor schooljaar 2020-2021.
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 in onze digitale schoolgids:
https://hlw.schoolwiki.nl

U wordt geïnformeerd over uw kind, de school en allerlei activiteiten via:

1. De mentor/coach
De mentor is de spil in onze leerlingbegeleiding. De
mentor/coach heeft de speciale zorg voor een klas
of 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/coach
is voor de ouders het directe aanspreekpunt bij
vragen of opmerkingenover het onderwijs.

3. E-mailadres

2. Elektronische Leer Omgeving / Magister

In de communicatie tussen u en de school

Via Magister kunt u altijd op de hoogte

gebruiken wij zoveel mogelijk digitale

blijven van de aan- en afwezigheid en van de cijfers

middelen. Algemene brieven ontvangt u niet per

van uw kind. U ontvangt hiervoor een inlogcode.

post, maar op het door u opgegeven e-mailadres.

Mocht u geen gebruikersnaam en wachtwoord

Wilt u uw e-mailadres doorgeven of wijzigen,

meer hebben dan kunt u een e-mail sturen naar:

stuur dan een mail naar magister@hlw.nl

magister@hlw.nl

4. Ouder- en informatieavonden
Tijdens de ouderavonden kunt u de mentor en
andere docenten spreken over de ontwikkelingen
en resultaten van uw kind. Wij vinden persoonlijk
contact belangrijk, daarom verzoeken we u aan
wezig te zijn op onze ouder- en informatieavonden
en bij het ophalen van de rapporten.

5. Website en Facebook
Op onze website en Facebookpagina worden regelmatig
nieuwsberichten geplaatst over
gebeurtenissen en activiteiten
op school. Tip: stel www.hlw.nl
in als uw startpagina!

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

Pedagogisch coördinator
Leerlingen die uit de les verwijderd worden, dienen zich te melden bij de
Pedagogisch coördinator. Deze is de hele dag beschikbaar en bereikbaar
in de kamer naast lokaal C02. In deze kamer is een aantal werkplekken
voor leerlingen die tijdelijk niet welkom zijn in de les.
De school stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging
van waardevolle spullen. Wilt u uw kind op het hart drukken deze niet
mee naar school te nemen of goed op te bergen.

45 Minuten rooster
(Op dinsdagen en dagen
met bijzondere activiteiten.)

60 Minuten rooster
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

Afwezigheid
Als een leerling door ziekte niet aanwezig kan
zijn, zijn de ouders/verzorgers verplicht dat
voor 08.30 uur aan de school te melden via de
absentielijn: 020 - 346 34 41. Soms krijgt u de
voicemail. Spreekt u die vooral in.
Bezoek aan (tand)arts e.d. dient zoveel mogelijk
buiten schooltijd te worden gepland. Vallen
deze bezoeken toch onder schooltijd, dan moet
dit vooraf gemeld worden aan de teamleider.
Verlof buiten de schoolvakanties wordt alleen
bij gewichtige omstandigheden toegewezen.
Een verzoek om verlof dient ruim van tevoren
schriftelijk en met redenen omkleed, te worden
aangevraagd bij de teamleider. Een verlofformulier is verkrijgbaar bij de conciërge. Zie ook:
www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/leerplicht/extra-verlof
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

08.30 - 09.15

1e uur

09.15 - 10.00

2e uur

10.00 - 10.20

pauze

10.20 - 11.05

3e uur

11.05 - 11.50

4e uur

11.50 - 12.20

pauze

12.20 - 13.05

5e uur

13.05 - 13.50

6e uur

13.50 - 14.35

7e uur

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 studieoverleg, begeleiding, inhaalwerk, corvee e.d.

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.

Vakanties 2020 - 2021
Herfstvakantie

zaterdag 10 oktober 2020 t/m zondag 18 oktober 2020

Kerstvakantie

zaterdag 19 december 2020 t/m zondag 3 januari 2021

Voorjaarsvakantie

zaterdag 20 februari 2021 t/m zondag 28 februari 2021

Paasweekend

zaterdag 3 april 2021 t/m maandag 5 april 2021

Meivakantie

zaterdag 24 april 2021 t/m zondag 9 mei 2021

Hemelvaartweekend

donderdag 13 mei 2021 t/m zondag 16 mei 2021

2e Pinksterdag

maandag 24 mei 2021

Zomervakantie

zaterdag 10 juli 2021 t/m zondag 22 augustus 2021

Directie
Waarnemend rector
Conrectoren		

Teamleiders
Brugklassen en 2e klassen
3 en 4 MAVO		
3 t/m 5 Havo
3 t/m 6 VWO

Dhr. W.B. van Leeuwen
Mw. drs. I. van ‘t Hull
Dhr. D. Homoet

Mw. M. Van Minnen
Dhr. J.J.J.M. Lauwers
Dhr. E. Schmidt
Mw. drs. I. van ‘t Hull

Zorgcoördinator
Mevr. M. Bosch
Counselors
Dhr. R.M. IJsendijk
Pedagogisch coördinator
Mw. N. El Kharrim

Hemsterhuisstraat 79

Decanen
Havo & VWO Mevr. drs. E.I. Vos
Mavo
Dhr. C.B. Körnmann

T 020 - 615 27 80

1065 JX Amsterdam

E school@hlw.nl
I www.hlw.nl

