Bewaarkaart
2019-2020
Welkom op CSG Liudger Raai!
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/raai.

Naam:

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

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

Mentor:

. ....................................................................................................................@csgliudger.nl

Begin van het schooljaar

Contactgegevens

Op maandag 26 augustus 2019 begint het schooljaar
voor alle leerlingen. Je wordt op school verwacht voor
de openingsbijeenkomst en een mentoractiviteit.
Begin je na de zomer bij ons op school in klas 1?
Dan ga je in de eerste schoolweek op brugklaskamp.
Voor alle andere leerlingen beginnen de lessen op
27 augustus 2019.

Locatiedirecteur
mw. D.K. Everts
i.everts@csgliudger.nl

Je wordt tijdig geïnformeerd over de start van
het schooljaar. Het is verstandig van te voren de
roostersite van CSG Liudger te raadplegen voor
informatie en/of eventuele wijzigingen.

Teamleiders
dhr. J.W. van der Linden
j.linden@csgliudger.nl
havo en vwo klas 1
dhr. G.J. Renkema
g.renkema@csgliudger.nl
havo en vwo klas 2 en 3
dhr. R.P. van de Peppel
p.peppel@csgliudger.nl
havo klas 4 en 5
dhr. B. van Rooij
b.rooij@csgliudger.nl
vwo klas 4, 5 en 6

Ziek? Neem tussen 7.30 en 8.30 uur telefonisch contact op met de meldkamer, tel: 0512 - 30 57 99.
Meer informatie over absentie en verlof staat op www.csgliudger.nl/raai.

www.csgliudger.nl/raai

Contact met school
De mentor is het eerste
aanspreekpunt op school, zowel
voor jou als voor je ouders/
verzorgers.
Op de website vind je, naast
algemene informatie over onze
school, de snelkoppelingen
naar het leerlingenportaal en
SOM-today voor het raadplegen
van onder andere je rooster en
resultaten. Iedere leerling
ontvangt een inlogcode voor
het leerlingportaal.
Tussen 08.00 – 16.00 uur
vinden er schoolactiviteiten
plaats. Dit betekent dat je ook
als er geen les is, beschikbaar
dient te zijn.
ICT servicepunt
Voor alle ICT vragen kun je
terecht bij het ICT servicepunt.
ictservicepuntraai@csgliudger.nl.
Informatie over begeleiding en
ondersteuning op locatie Raai
staat onder andere in de digitale
schoolgids op de website.
Ondersteuningscoördinatoren
mw. A. de Jong,
a.jong@csgliudger.nl
mw. H. Tjepkema
h.tjepkema@csgliudger.nl

Lestijden
Groep 1 (leerjaar 1 - 3)

Groep 2 (leerjaar 4 - 6)

1e uur

08.10 - 09.00 uur

1e uur

08.10 - 09.00 uur

2e uur

09.00 - 09.50 uur

2e uur

09.00 - 09.50 uur

1e pauze

09.50 - 10.10 uur

3e uur

09.50 - 10.40 uur

3e uur

10.10 - 11.00 uur

1e pauze

10.40 - 11.00 uur

4e uur

11.00 - 11.50 uur

4e uur

11.00 - 11.50 uur

2e pauze

11.50 - 12.20 uur

5e uur

11.50 - 12.40 uur

5e uur

12.20 - 13.10 uur

2e pauze

12.40 - 13.10 uur

6e uur

13.10 - 14.00 uur

6e uur

13.10 - 14.00 uur

3e pauze

14.00 - 14.15 uur

7e uur

14.00 - 14.50 uur

7e uur

14.15 - 15.05 uur

3e pauze

14.50 - 15.05 uur

8e uur

15.05 - 15.55 uur

8e uur

15.05 - 15.55 uur

9e uur

15.55 - 16.45 uur

9e uur

15.55 - 16.45 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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