Informatie start
schooljaar 2019 - 2020

Zaterdag 13 juli 2019 begint voor iedere leerling de zomervakantie. Even niet meer denken aan school, boeken
en lessen. Toch komt er een moment dat leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) hun aandacht weer richten op het
nieuwe schooljaar. Wanneer beginnen de lessen ook alweer? En waar moet ik me de eerste dag melden?
In deze folder staat praktische informatie voor de start van het nieuwe schooljaar. De informatie staat ook op
onze website www.winklerprins.nl.
Een fijne zomervakantie gewenst en graag tot volgend schooljaar.
Met vriendelijke groet,
Ferdinand Vinke
Bestuurder
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Eerste schooldag
Op maandag 26 augustus 2019 begint het nieuwe schooljaar. Dan verwachten we de leerlingen weer op school. In
onderstaand schema is per deelschool aangegeven hoe laat en waar de leerlingen worden verwacht. Op de locatie
zullen lijsten hangen met daarop de indeling per klas.

Maandag

26
augustus

Deelschool

Tijdstip

Locatie

Brugjaar:
Basis 1, kader 1, mavo 1
Havo 1, vwo 1

13.00 uur
13.30 uur

Kantine Raadsgildenlaan 1
Kantine Raadsgildenlaan 1

Kader/basis 2
Kader/basis 3
Kader/basis 4

13.30 uur
14.00 uur
13.30 uur

Raadsgildenlaan 1
Pinksterstraat (ZW)/RL11 (Tech/E&O)
Pinksterstraat (ZW)/RL11 (Tech/E&O)

Mavo 2
Mavo 3
Mavo 4

13.00 uur
13.45 uur
14.30 uur

Raadsgildenlaan 1
Raadsgildenlaan 1
Raadsgildenlaan 1

Havo 2
Havo 3
Havo 4
Havo 5

13.00 uur
13.30 uur
14.00 uur
14.00 uur

Kantine Pinksterstraat
Kantine Pinksterstraat
Kantine Pinksterstraat
Lokalen Pinksterstraat

Vwo 2
Vwo 3
Vwo 4
Vwo 5
Vwo 6

13.30 uur
14.00 uur
13.30 uur
13.30 uur
13.30 uur

Studiehuis Pinksterstraat
Studiehuis Pinksterstraat
Lokalen Pinksterstraat
Lokalen Pinksterstraat
Lokalen Pinksterstraat

Praktijkonderwijs

13.30 uur

Jan Salwaplein 2

Leerlingen van de Tussenvoorziening Time Out ontvangen apart bericht over het tijdstip
en de locatie.
Op 27 augustus starten de lessen volgens rooster of introductieprogramma.

Gebruik van Magister tijdens de zomervakantie
Na 1 augustus 2019 worden de leerlinggegevens in Magister bijgewerkt met de gegevens van het nieuwe schooljaar.
Dit betekent dat gegevens zoals klas, docenten, afwezigheid, rooster en dergelijke in de vakantie niet beschikbaar zijn.
Vanaf 16 augustus 2019 zijn de nieuwe gegevens beschikbaar. De nieuwe brugklasleerlingen ontvangen aan het begin
van het schooljaar op school hun persoonlijke inlogcode voor Magister.
Ouderportaal: alle informatie op één plek
Voor het innen van de schoolkosten maken wij sinds een jaar gebruik van WIS Collect. Met ingang van het schooljaar
2019-2020 voegen wij daar WIS Communicator en WIS Portal aan toe. Met WIS Communicator versturen wij persoonlijke
berichten zoals e-mail en digitale nieuwsbrieven. WIS Portal brengt onder andere schoolinformatie, facturatie en
contactgegevens van medewerkers van de school samen in één digitale omgeving voor ouders. Het systeem wordt
ook gebruikt voor het vragen van toestemming voor het gebruik van foto’s van uw kind. Met WIS Communicator heeft u
direct inzicht in alle schoolzaken. Meer informatie over het ouderportaal ontvangt u begin september.
Schoolgids 2019-2020
In de schoolgids voor het jaar 2019-2020 staat alle informatie die voor leerlingen en ouders van belang is: vakanties,
schooltijden, onderwijs, ondersteuning, regelingen en afspraken etc. De nieuwe schoolgids wordt in de laatste week van
de zomervakantie op de website geplaatst (https://winklerprins.nl/downloads/). Ook krijgen de leerlingen in de eerste
week van het nieuwe schooljaar een papieren versie van de schoolgids.
Gedurende het schooljaar houden wij u via www.winklerprins.nl en social media kanalen op de hoogte van alle actuele
ontwikkelingen.
Vakantieregeling 2019-2020 (voor leerlingen)
Noteer de vakanties van het komende schooljaar alvast in de agenda.
Herfstvakantie

19 oktober 2019 t/m 27 oktober 2019

Kerstvakantie

21 december 2019 t/m 5 januari 2020

Voorjaarsvakantie

14 februari 2020 t/m 23 februari 2020

Meivakantie

18 april 2020 t/m 3 mei 2020

Hemelvaart

21 mei 2020 t/m 24 mei 2020

Pinkstervakantie

30 mei 2020 t/m 1 juni 2020

Zomervakantie

4 juli 2020 t/m 16 augustus 2020

Op https://winklerprins.nl/praktische-zaken/vakanties/ vindt u de vakantieregeling en een compleet overzicht van alle
vrije dagen.
Bereikbaarheid
In de zomervakantie is de school telefonisch bereikbaar tot en met maandag 15 juli 2019 (12.00 uur) en vanaf dinsdag
20 augustus 2019.
Calamiteiten:
Voor zeer dringende zaken/noodgevallen kunt u de school bereiken via 06 – 275 718 40. Voor alle andere zaken staan
wij u na de vakantie graag te woord.

We zien je graag terug
op 26 augustus

Wij wensen iedereen een
hele fijne vakantie toe

