Bewaarkaart
2022-2023

Welkom op CSG Liudger Splitting!

Deze kaart bevat praktische informatie over het schooljaar 2022-2023. Verstandig om bij de hand te
houden! Meer informatie en de digitale schoolgids zijn te vinden op www.csgliudger.nl/splitting.

Naam:

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

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

Coach:

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

Leerlingcoördinator: ..................................................................................................... @csgliudger.nl

Begin van het schooljaar

Contactgegevens

Begin je na de zomer bij ons op school in klas 1,
dan start voor jou het schooljaar op dinsdag
30 augustus 2022 om 8.30 uur met introductieactiviteiten. We raden je aan om van tevoren de
website van CSG Liudger (roosterwijzigingen/
mededelingen) of SOM today te raadplegen voor meer
informatie of eventuele wijzigingen.

Locatiedirecteur
dhr R. van Kesteren

Klas 2: woensdag 31 augustus om 8.35 uur
Klas 3 dinsdag 30 augustus om 9.20 uur
Klas 4 dinsdag 30 augustus om 13.10 uur

Teamleiders
mw. S. de Jong
klas 1 en 2 (mavo)
mw. B. Zijlstra
klas 1 en 2 (bb/kb)
dhr. A.J. Sikkens
klas 3 en 4 (mavo)
Teamleider
mw. E. van der Velde
klas 3 en 4 (bb/kb)

Ziek? Neem tussen 07.30 en 09.30 uur telefonisch contact op via: 0512 - 30 57 88. Meer informatie over
absentie en verlof staat op www.csgliudger.nl/schoolinformatie/ziekte-vakantie-verlof-en-verzuim/

www.csgliudger.nl/splitting

Contact met school
De coach is het eerste
aanspreekpunt op school,
zowel voor jou als voor je
ouder(s)/verzorger(s).
Op de website vind je, naast
algemene informatie over onze
school, de snelkoppelingen
naar het leerlingenportaal,
Xedule en SOM today voor het
raadplegen van onder andere
je rooster en resultaten.
Informatie over begeleiding
en ondersteuning op
locatie Splitting en de
contactgegevens van de
ondersteuningscoördinator
en vertrouwenspersoon vind
je in de schoolgids en op de
website.

Lestijden
Lesuren van 45 minuten
1 coaching/begeleiding

08.10 - 08.35 uur

2 les

08.35 - 09.20 uur

3 les

09.20 - 10.05 uur

Pauze

10.05 - 10.25 uur

4 les

10.25 - 11.10 uur

5 les

11.10 - 11.55 uur

6 les

11.55 - 12.40 uur

Pauze

12.40 - 13.10 uur

7 les

13.10 - 13.55 uur

8 les

13.55 - 14.40 uur

9 les

14.40 - 15.25 uur

10 les

15.25 - 16.10 uur

Les 1 en/of les 2 wordt op woensdag een maatwerkuur / ﬂexuur voor
alle leerjaren.
Vakanties en vrije dagen 2022-2023
Herfstvakantie

15 oktober t/m 23 oktober 2022

Kerstvakantie

24 december t/m 8 januari 2023

Voorjaarsvakantie

25 februari t/m 5 maart 2023

Goede vrijdag*

7 april 2023

Tweede Paasdag

10 april 2023

Koningsdag

27 april 2023

Meivakantie

22 april t/m 7 mei 2023

Bevrijdingsdag

5 mei (in de meivakantie)

Hemelvaart

18 mei 2023

Dag na Hemelvaart

19 mei 2023

Tweede Pinksterdag

29 mei 2023

Verlengde zomervakantie*

17 juli t/m 21 juli 2023

Zomervakantie

22 juli t/m 3 september 2023

(Identiteitsdag voor personeel)

Scan de QR-code om de
website te bezoeken
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