TIPS
voor ouders van eersteklassers
schooljaar 2017-2018

Inleiding:
Voor ouders die door hun zoon of dochter voor het eerst met het Gymnasium kennismaken is niet
altijd even doorzichtig hoe alles precies werkt, wat bepaalde activiteiten inhouden en waar ze wel
en waar ze niet bij worden verwacht. Dit beknopte digitale informatiebulletin is bedoeld om over
dit soort zaken meer helderheid te verschaffen.

Belangrijke tips voor ‘nieuwe’ ouders:
1. De Schoolgids is een belangrijke bron van informatie. Hierin vindt u veel informatie over
de school en tevens de contactgegevens van de verschillende docenten bij ons op school.
De gids is ook te downloaden via de website van onze school.
(www.gymnasiumhilversum.nl)
2. De jaaragenda bevat alle belangrijke data bij ons op school. De jaaragenda wordt
regelmatig aangevuld met excursies waardoor het een dynamisch document is. U kunt de
actuele jaaragenda altijd op de startpagina van de website van onze school raadplegen.
Noteert u bij aanvang van het schooljaar de belangrijke data vast in uw agenda!
3. Bekijkt u regelmatig de website van de school (www.gymnasiumhilversum.nl). Hier is
naast actuele informatie voor de klas van uw kind veel te bekijken en te lezen over allerlei
zaken die op school spelen: achtergrondinformatie over toneel- en muziekvoorstellingen,
verslagen van excursies en sportevenementen, fotoreportages, informatie van de
Oudervereniging etc.
4. Leest u ook de Prisma, de schoolkrant van de leerlingen. Op die manier komt u veel te
weten over hoe leerlingen tegen de school en de docenten aankijken en wat hen zoal
bezighoudt. Vraag zo nu en dan naar de Prisma, dan weet uw kind dat u het leuk vindt dat
hij of zij de Prisma mee naar huis neemt en wordt deze niet op school in de prullenbak
gedaan. De Prisma is ook digitaal te lezen via de link op de website: Leerlingen>Prisma.
5. De Algemene Ouderavond wordt georganiseerd door de Oudervereniging en heeft een
inhoudelijk deel met een thema en vindt plaats op dinsdag 30 januari 2018 vanaf 19.30
uur. De agenda wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Er is een panel van
deskundigen aanwezig en een gespreksleider die het onderwerp inleidt en de discussie
tussen ouders en panel stroomlijnt. De afgelopen jaren zijn onder andere ‘het puberbrein’,
‘jongens in het onderwijs’ en ‘kind en computer’ aan de orde geweest. U ontvangt t.z.t.
een uitnodiging van de Oudervereniging.

Uitleg bij de verschillende theatervoorstellingen en kunstuitingen:
De Grote Avond:
De Grote Avond kent een lange traditie en is op school veruit de grootste theaterproductie van het
jaar. Deze avond is een absolute aanrader voor ouders, ook al doet de eigen zoon of dochter niet
mee! De Grote Avond zal dit schooljaar plaatsvinden op 12 en 13 april 2018. Al in het begin van
het schooljaar is de auditie voor deze theaterproductie. Deze auditie staat niet open voor
leerlingen uit de eerste klas. Zij mogen natuurlijk wel de voorstelling bijwonen.
De kaartverkoop voor de Grote Avond voor de leerlingen én hun ouders wordt georganiseerd
door de HGB en wordt via een speciale website geregeld. U selecteert zelf de gewenste plaatsen,
betaalt online en ontvangt de kaarten ook digitaal. U wordt tijdig hierover geïnformeerd.

KunstLab:
In het schooljaar 2014-2015 is voor het eerst het KunstLab gestart, een avond waarop iedereen
die iets doet op het gebied van welke kunst dan ook, de gelegenheid krijgt om dit te delen met het
publiek. Dat kan dus cabaret, dans, muziek of film zijn of een kruisbestuiving tussen deze
kunstvormen. Deze eerste avond was een groot succes. Dit schooljaar zal het KunstLab
plaatsvinden op donderdag 14 juni.
Onderbouwgala:
Ja, u leest het goed: gala! Op 15 december organiseert de HGB voor de onderbouwklassen op
school een heus galafeest. Voor de dames betekent dit dat zij in galajurk (d.w.z. feestelijk, ‘in ’t
lang’, hoewel de jurk niet lang hoeft te zijn) verschijnen en de heren kunnen alles aan van
overhemd tot jasje tot smoking. Sommige leerlingen gaan echt met hun ‘date’, maar de meesten
komen gewoon alleen of met een groepje. Kaarten hiervoor worden verkocht door de HGB.
Sinterklaasviering:
Sinterklaas wordt door alle 1e klassen op dinsdag 5 december met surprises, gedichten en
cadeautjes in de klas gevierd. De mentor zal tevoren met de leerlingen het hoe en wat bespreken.
De HGB leerlingen zullen verkleed als Sinterklaas en Pieten de klassen bezoeken.
Vragen of problemen:
Bij vragen of problemen die uw kind betreffen kunt u via de mail of telefonisch contact opnemen
met de mentor van de klas. In de regel kunt u er met hem of haar uitkomen. Een enkele keer kan
het nodig zijn dat u na deze eerste stap alsnog contact moet zoeken met de leerjaarcoördinator.
De leerjaarcoördinator van de eerste klas is mevrouw Lubbers.
Voor zaken van meer algemene aard, bijv. het signaleren van problemen bij het fietsen,
ervaringen met pesten in een klas of zorgen over lesuitval kunt u behalve met de klassenmentor
ook contact opnemen met de contactouders. Deze kunnen de vragen, problemen, ideeën dan
doorspelen naar de leden van de Oudervereniging, die e.e.a. eventueel kunnen aankaarten bij de
schoolleiding.
Voortschrijdend gemiddelde:
Uit vragen van ouders blijkt dat het begrip ‘voortschrijdend gemiddelde’ wellicht verklaring
behoeft. De rapportages voor de onderbouw zijn steeds de ‘optelsom’ van alle tot dan toe
behaalde cijfers. Bij sommige vakken tellen de cijfers behaald in de eerste periodes minder zwaar
dan de cijfers behaald in de tweede helft van het jaar. Docenten geven hun leerlingen informatie
over deze verschillen in weging.
Alle leerlingen en hun ouders hebben aan het begin van het schooljaar een inlogcode voor het
online cijferprogramma Magister gekregen. Op deze manier kunnen de leerlingen en hun ouders
altijd het actuele gemiddelde raadplegen en hebben hun ouders ook inzicht in de
cijferontwikkeling en aanwezigheid van hun kind.
Electronische Leeromgeving (ELO):
Alle leerlingen op school hebben toegang tot de ELO. Hiervoor hebben zij op school een
inlogcode ontvangen. Op deze site kunnen de diverse vakken opdrachten plaatsen, planners
publiceren, werkstukken laten inleveren etc. Leerlingen hebben hier ook een intern mailaccount
waarmee zij elkaar en hun docenten berichten kunnen sturen. Docenten maken hier ook gebruik

van om de leerlingen te bereiken. Het is belangrijk dat ze de ELO regelmatig controleren op
berichten en nieuwe informatie.
Magister:
Zowel ouders als leerlingen hebben toegang tot de Magister met ieder een eigen inlogcode. In dit
programma kunnen de behaalde cijfers (en gemiddeldes) bekeken worden en tevens kan de
aanwezigheid van de leerlingen teruggekeken worden.
Ziekmelding en absenties:
Is uw zoon of dochter ziek, dan vragen we u voor schooltijd (tussen 8.00 en 8.30 uur) de Receptie
te bellen: 035 – 6241181.
Wanneer uw kind naar bijvoorbeeld de dokter moet is het belangrijk dat u vooraf een briefje
meegeeft met daarop de datum, het tijdstip en reden voor afwezigheid. Dit briefje moet worden
ingeleverd bij het dagcoördinaat (zie hieronder). Waar mogelijk verzoeken wij u de afspraken
buiten de schooluren te plannen in verband met het missen van belangrijke lesstof en/of
overhoringen en toetsen.
Dagcoördinaat:
Onze dagcoördinator, de heer Mol op het hoofdgebouw, registreert aan het eind van het eerste
lesuur de absenten per klas. De heer Lea noteert op het Balneum de absenties tijdens het eerste
lesuur. Absenties tijdens de overige lesuren op een dag registreert de heer Mol aan het eind van
de schooldag. Ook als een leerling uit de les wordt gestuurd, moet hij zich bij het dagcoördinaat
melden. Leerlingen die tijdens een les op het Balneum verwijderd worden melden zich bij de heer
Lea. Bij frequent te laat komen en ander onrechtmatig verzuim, is de school verplicht de
leerplichtambtenaar op de hoogte te stellen.
De gedragsregels vindt u in de schoolgids, de schoolregels staan op de website vermeld. Zij
vormen de basis voor onze samenleving in het klein; we vertrouwen er dan ook op dat ouders ons
ondersteunen bij de naleving ervan.
Reacties:
Deze informatie is tot stand gekomen in nauw overleg met de Oudervereniging. Immers, zij zijn
een belangrijke informatiebron voor ons waar het gaat om zaken die ouders bezig houden. We
houden ons aanbevolen voor uw suggesties en aanvullingen (info@gymnasiumhilversum.nl).

