Bewaarkaart
2019-2020
Welkom op CSG Liudger Burgum!
Deze kaart bevat praktische informatie over het schooljaar 2019-2020. Verstandig om bij de hand te
houden! Meer informatie en de digitale schoolgids zijn te vinden op www.csgliudger.nl/burgum.

Naam:

. ....................................................................

Klas:............................................................

Individuele coach:............................................................................................................ @csgliudger.nl
Teamleider: . ....................................................................................................................@csgliudger.nl

Begin van het schooljaar

Contactgegevens

Op maandag 26 augustus 2019 vindt de opening van
het schooljaar 2019-2020 plaats.

Locatiedirecteur
mw. M.J.W. IJedema
m.ijedema@csgliudger.nl

12.30 uur
13.00 uur
13.45 uur
14.30 uur

leerjaar 1
leerjaar 2
leerjaar 3
leerjaar 4

Raadpleeg de website van tevoren voor informatie
en/of eventuele wijzigingen.

Teamleiders
dhr. R. Dijkstra
r.dijkstra@csgliudger.nl
Leerjaar 1 t/m 3 havo en vwo meertalig
dhr. B. Dorhout
b.dorhout@csgliudger.nl
Leerjaar 1 t/m 4 vmbo

Ziek? Neem tussen 7.30 en 8.30 uur telefonisch contact op via : 0511 - 460 260. Meer informatie over
absentie en verlof staat op www.csgliudger.nl/burgum.

www.csgliudger.nl/burgum

Contact met school
De individuele coach is het
eerste aanspreekpunt voor
leerlingen en ouders/verzorgers.

Lestijden
Groep 1 (leerjaar 1 en 3)

Groep 2 (leerjaar 2 en 4)

1e uur

08.15 - 09.00 uur

1e uur

08.15 - 09.00 uur

Informatie-uitwisseling vindt op
verschillende manieren plaats:
•
per e-mail: de
e-mailadressen van de
personeelsleden staan op
het leerlingenportaal
•
telefonisch: tijdens
schooluren via nummer:
(0511) 46 02 60
•
tijdens de COL-gesprekken,
het vakkenspreekuur en
thema-ouderavonden.
Uitnodigingen worden per
mail verstuurd.

2e uur

09.00 - 09.45 uur

2e uur

09.00 - 09.45 uur

3e uur

09.45 - 10.30 uur

1e pauze

09.45 - 10.00 uur

1e pauze

10.30 - 10.45 uur

3e uur

10.00 - 10.45 uur

4e uur

10.45 - 11.30 uur

4e uur

10.45 - 11.30 uur

5e uur

11.30 - 12.15 uur

2e pauze

11.30 - 12.00 uur

2e pauze

12.15 - 12.45 uur

5e uur

12.00 - 12.45 uur

6e uur

12.45 - 13.30 uur

6e uur

12.45 - 13.30 uur

7e uur

13.30 - 14.15 uur

7e uur

13.30 - 14.15 uur

3e pauze

14.15 - 14.30 uur

3e pauze

14.15 - 14.30 uur

Op de website staan, naast
algemene informatie over
onze school, links naar het
leerlingenportaal en SOM-today
voor het raadplegen van onder
andere het rooster, het huiswerk,
de aan- en afwezigheid en de
behaalde resultaten.

8e uur

14.30 - 15.15 uur

8e uur

14.30 - 15.15 uur

9e uur

15.15 - 16.00 uur

9e uur

15.15 - 16.00 uur

Verder staat in de schoolgids
op de website informatie over
begeleiding en ondersteuning.
De contactpersonen zijn:
Ondersteuningscoördinator
mw. J. Lageveen
j.lageveen@csgliuger.nl
Decanaat
mw. A. Bakker
3, 4 en 5 havo
m.bakker@havotop.nl
dhr. G.B. Brouwer
vmbo
g.brouwer@csgliudger.nl
mw. I.L. van Zwienen
1, 2 en 3 havo en 1, 3, 3 vwo
meertalig
i.zwienen@csgliudger.nl

Vakanties en vrije dagen 2019-2020
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Identiteitsdag
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
Tweede Paasdag
Meivakantie
Koningsdag
Bevrijdingsdag
Hemelvaartsdag
Dag na Hemelvaartsdag
Tweede Pinksterdag
Dag na Pinksteren
Zomervakantie

za 19 oktober t/m zo 27 oktober 2019
za 21 december 2019 t/m zo 5 januari 2020
ma 6 januari 2020 (studiedag personeel)
vr 14 februari t/m ma 24 februari 2020
vr 10 april 2020
ma 13 april 2020
za 25 april t/m di 5 mei 2020
ma 27 april 2020 (in meivakantie)
di 5 mei 2020 (in meivakantie)
do 21 mei 2020
vr 22 mei 2020
ma 1 juni 2020
di 2 juni 2020 (studiedag personeel)
za 4 juli t/m zo 16 augustus 2020
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