Bewaarkaart
2019-2020
Welkom op CSG Liudger De Ring!
Deze kaart bevat praktische informatie over schooljaar 2019-2020. Meer informatie en de schoolgids
staat op www.csgliudger.nl/dering.

Naam:

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

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

Individuele coach:............................................................................................................ @csgliudger.nl
Coördinator:..................................................................................................................... @csgliudger.nl

Begin van het schooljaar

Contactgegevens

De eerste schooldag na de vakantie is maandag
26 augustus 2019. Hoe laat je begint op die dag,
hangt af van de fase waar je in zit:

Locatieleiding
dhr. A. Liebe - locatiedirecteur

Fase 1: 11.15 uur
Fase 2: 10.45 uur
Fase 3: 10.15 uur
Je krijgt op die dag je rooster en andere informatie die
van belang is. Daarna mag je weer naar huis. De lessen
starten op woensdag 28 augustus 2019. Voor iedereen
geldt dat het verstandig is van te voren de website
van CSG Liudger te raadplegen voor informatie en/of
eventuele wijzigingen.

Ziek? Neem tussen 7.30 en 8.30 uur telefonisch contact op met de meldkamer, tel: 0512 - 51 38 36.
Meer informatie over absentie en verlof staat op www.csgliudger.nl/dering.

www.csgliudger.nl/dering

Contact met school
De coach is het eerste
aanspreekpunt op school,
zowel voor jou als voor je
ouders/verzorgers. Hij/zij is
verantwoordelijk voor
een goede begeleiding
van jou. In de eerste
week van het schooljaar
wordt bekendgemaakt
wie de coaches zijn.
De contactgegevens van
de coaches en overige
personeelsleden van locatie
De Ring staan vermeld op
de website.

Lestijden
1e uur

08.15 - 08.45 uur

2e uur

08.45 - 09.30 uur

3e uur

09.30 - 10.15 uur

1e pauze

10.15 - 10.30 uur

4e uur

10.30 - 11.15 uur

5e uur

11.15 - 12.00 uur

2e pauze

12.00 - 12.30 uur

6e uur

12.30 - 13.15 uur

7e uur

13.15 - 14.00 uur

3e pauze

14.00 - 14.15 uur

8e uur

14.15 - 15.00 uur

9e uur

15.00 - 15.45 uur

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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