INFORMATIE
Leerjaar 1 ISG Arcus

Welkom op ISG Arcus
Onlangs heb je kennisgemaakt met je nieuwe klas en je nieuwe mentor. We hopen dat je een
prettig kennismakingsmoment hebt gehad. Na de zomervakantie gaat jouw schooltijd op
Arcus écht beginnen.
In dit boekje hebben we de belangrijkste dingen die je moet weten voor je op een rijtje gezet.
Zo kun je hierin vinden welke spullen je vooraf moet kopen, wat de roostertijden zijn en hoe
het vakantierooster eruitziet. Ook lees je erin wat je moet doen als je ziek bent. Bewaar dit
boekje dus goed, dan kun je met een gerust hart starten.
Het schooljaar start op 19 augustus 2020 om 9.00 uur. Deze eerste dag heb je nog geen les,
maar staat in het teken van kennismaken. Neem wat te eten en te drinken mee voor de hele
dag.
Vanaf 20 augustus beginnen je lessen volgens het lesrooster. Je rooster staat op Magister. De
inlogcodes voor Magister ontvang je voor de start van het schooljaar. Zo weet je welke
boeken je de eerste schooldagen nodig hebt. Natuurlijk houden wij er rekening mee dat jullie
nog niet meteen alles weten. Nu eerst lekker uitrusten in de grote vakantie! We wensen je
een leuke afscheidstijd op je oude school en zien uit naar je komst in augustus.
Mentoren leerjaar 1 2020-2021
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Meneer Aberson

h.aberson@isg-arcus.nl
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Meneer Steenstra Toussaint

t.steenstratoussaint@isg-arcus.nl

Mevrouw. vd Bent

l.vander.bent@isg-arcus.nl
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Meneer Steenbergen

r.steenbergen@isg-arcus.nl
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Meneer Bakkali

k.el.bakkali@isg-arcus

Mevrouw van Houwelingen

n.van.houwelingen@isg-arcus.nl
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Mevrouw Oldhoff

g.oldhoff@isg-arcus.nl
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Mevrouw van Maanen

e.van.maanen@isg-arcus.nl

Mevrouw Kroon

d.kroon@isg-arcus.nl

Mevrouw de Greef

s.de.greef@isg-arcus.nl

Meneer Verdonk

v.verdonk@isg-arcus.nl

Mevrouw van Midden

l.van.midden@isg-arcus.nl

Mevrouw Becker-Visser

m.visser@isg-arcus.nl
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Rooster
ISG Arcus werkt met een jaarrooster: alle vakken staan gedurende het hele jaar voor een vast
aantal lessen per week op het rooster. Tussendoor kan het rooster wel veranderen,
bijvoorbeeld als er docentwisselingen plaatsvinden. Leerlingen kunnen ‘s ochtends op
Magister zien of er eerste uren uitvallen.
De klassen 1 hebben 3 dagen in de week start van de dag op het eerste uur.
De lestijden volgen het 45-minutenrooster. Een dagschema ziet er als volgt uit:
Uur
1
2
3
Pauze
4
5
Pauze
6
7
Pauze
8
9
10

Start
8.15
8.45
9.30
10.15
10.35
11.20
12.05
12.30
13.15
14.00
14.15
15.00
15.45

Eind Bijzonderheden
8.45 Start van de Dag (brugklas)
9.30
10.15
10.35
11.20
12.05
12.30
13.15
14.00
14.15
15.00
15.45
16.30

De middagpauze brengen de leerlingen door op school in de aula of buiten op het plein.
Leerlingen kunnen zelf iets te drinken meenemen, maar kunnen op school ook eten en
drinken kopen in de kantine. Alle leerlingen zijn verplicht bij toerbeurt na de pauzes corvee te
doen.
Vakantierooster schooljaar 2020-2021
Herfstvakantie

10 oktober t/m 18 oktober 2020

Kerstvakantie

19 december 2020 t/m 3 januari 2021

Voorjaarsvakantie

20 februari t/m 28 februari 2021

Meivakantie

24 april t/m 9 mei 2021

Zomervakantie

10 juli t/m 22 augustus 2021

Er zijn een aantal bijzondere vrije- en studiedagen in 2020-2021. Deze zijn aan het begin van
het schooljaar te vinden in de jaaragenda op de site van ISG Arcus.
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Afwezigheid doorgeven
Bij ziekte geeft je ouder/verzorger dit telefonisch door vòòr 8.15 uur via de receptie. Er kan
vanaf 7.45 uur gebeld worden met de school via 0320-240500.

Als je weer beter bent lever je een absentiebriefje (te downloaden van de website) in bij de
receptie. Dit briefje is ingevuld en getekend door je ouder/verzorger. Als je bijvoorbeeld naar
de tandarts moet, lever je van tevoren een absentiebrief in.
Langere afwezigheid, of afwezigheid om andere redenen, kan worden aangevraagd bij de
afdelingsleider. Een verlofaanvraag is te downloaden via de website van ISG Arcus of te
verkrijgen via de receptie.

Gebruik leerlingkluisje
Leerlingen zijn verplicht een leerlingkluisje te gebruiken. Dit gebruik is gratis. Leerlingen
krijgen van school eenmalig een sleutel. Bij verlies of vermissing wordt 10 euro voor een
vervangende sleutel in rekening gebracht.
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Schoolbenodigdheden:
Het laatste overzicht met alle spullen die je nodig hebt voor de verschillende vakken, kun je
terugvinden op de website: www.isg-arcus.nl
Tas
Schoolagenda (digitaal/analoog)
Etui
Pen
Roodschrijvende pen
Plakstift
Gum
Schaar
Verstelbare passer
Potloodslijper met opvangreservoir
Kunststof liniaal
Geodriehoek
HB potlood
Set van 12 kleurpotloden
Set schriften A5 gelinieerd
Set schriften A4 ruit van 1cm x 1cm
Set snelhechters
Prisma woordenboek Nederlands (nieuwste uitgave)
Van Dale woordenboek Duits (NL-DU, DU-NL) optioneel
Van Dale woordenboek Frans (NL-FR, FR-NL) optioneel
Van Dale woordenboek Engels (EN-NL, NL-EN)
(Wetenschappelijke) rekenmachine CASIO FX-82MS
Sportkleding
Handdoek

Overige benodigdheden
- Beeldende Vorming klas 1: Tekendoos (deze wordt door de school verstrekt).
- Muziek: Oordopjes/koptelefoon en een set snelhechters.
Lichamelijke oefening

Sportkleding voor binnen en buiten: shirt, broek, sportschoenen. Binnen zijn sportschoenen met
zwarte zolen die afgeven niet toegestaan én sportschoenen mogen niet buiten gebruikt zijn.
Gymmen op sokken is niet toegestaan.

Na afloop van de les bestaat de mogelijkheid om te douchen. Het is verstandig een handdoek
mee te nemen.
Boeken bestellen
Je boeken bestel je bij VanDijk. In de envelop die je thuis hebt ontvangen zit de
informatiebrief. Een handig filmpje over hoe dat precies moet kan je vinden op de website:
www.vandijk.nl è instructiefilmpjes
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ISG Arcus
Postbus 2310, 8203 AH Lelystad
Bezoekadres:
Lindelaan 99, 8224 KR Lelystad
Tel.: 0320-240500
Mail: info@isg-arcus.nl
Website: www.isg-arcus.nl
Website
Facebook
Instagram
Instagram
Twitter

www.isg-arcus.nl
@isgarcus
@isgarcus
@sglinsta
@SGLInfo
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