Vestigingsbrief PCC Het Lyceum
Schooljaar 2018 - 2019

MAGISTER

SCHOOLTIJDEN en LESROOSTER

Magister is te vinden via www.pcc.nu/Magister
Voor cijferrapportages, lesroosters en roosterwijzigingen kunt u in Magister kijken. Deze informatie
is altijd actueel. U kunt hierin ook uw e-mailadres en
telefoonnummer wijzigen via het ouderaccount.

De lessen beginnen om 08:30 uur en eindigen
uiterlijk om 16:10 uur. Op dinsdag eindigen de lessen
om 14:20 uur.
*) Op de dinsdagmiddag zijn beperkte
onderwijsactiviteiten en vinden de herkansingen van
de SE-toetsen plaats. Op vrijdagmiddag staan de
inhaaltoetsen op het programma. De leerlingen
dienen – indien van toepassing – op deze dagdelen
beschikbaar te zijn.

DE SCHOOLGIDS
Het is belangrijk dat u op de hoogte bent van de
VOLLEDIGE INHOUD van de schoolgids.De Schoolgids is
beschikbaar via www.pcc.nu/schoolgids. In deze
schoolgids vindt u alle praktische informatie over de
mentor/coach,
overgangsnormen,
begeleiding,
besluitvorming en inspraak.

CONTACT
Wij communiceren zo veel mogelijk digitaal, dat wil
zeggen per e-mail. Daarom is het van belang dat wij
altijd over een actueel e-mailadres beschikken.
Adreswijzigingen en andere essentiële informatie
kunt u aan de vestiging doorgeven.
PCC Het Lyceum
Blekerskade 11
1814 CG Alkmaar
telefoon: 072 5353540
secretariaat-al@pcc.nu

ZIEK en AFWEZIG MELDEN
Telefonisch via 072 – 5353540 tussen 07:30 en
08:15 uur.
Wanneer uw kind ziek is, dan verzoeken wij u dit
(uitsluitend) telefonisch aan ons door te geven. Blijft
uw kind langer ziek, meld dit dan s.v.p. elke
ochtend opnieuw. Wanneer uw kind om een andere
reden de les(sen) niet kan volgen, dan ontvangen wij
graag vooraf (!) een absentiekaart.

BETER MELDEN
Als uw kind weer op school terugkomt, levert hij/ zij
op de eerste dag een groene kaart in bij de receptie.

NIEUWSBRIEF
Ongeveer zes maal per jaar ontvangt u een digitale
nieuwsbrief van het PCC met algemene informatie
en de informatie van de vestigingen.

OUDERAVONDEN, OUDERCONTACT
U wordt een aantal maal per jaar uitgenodigd voor een avond voor ouders; dit kan een informatieavond zijn
over de gang van zaken op school, een driehoeksgesprek met leerling, ouder en mentor, of een leuke avond
met leerlingactiviteiten. U bent altijd welkom!

VAKANTIEREGELING 2018 – 2019














Roostervrije dag: ma 3 september 2018
Eerste schooldag: di 4 september 2018
Studiedag: ma 8 oktober 2018
Herfstvakantie: ma 22 oktober 2018 t/m vr 26 oktober 2018
Kerstvakantie: ma 24 december 2018 t/m vr 4 januari 2019
Studiedag: di 5 februari 2019
Voorjaarsvakantie: ma 18 februari 2019 t/m vr 22 februari 2019
Meivakantie: ma 22 april 2019 t/m vr 3 mei 2019
De centrale schriftelijke examens 1e tijdvak starten op donderdag 9 mei 2019
Hemelvaartsdag: do 30 mei 2019 t/m vr 31 mei 2019
Tweede pinksterdag: ma 10 juni 2019
Laatste schoolweek: ma 8 juli 2019 t/m wo 10 juli 2019 vr 12 juli 2019
Zomervakantie 2018-2019: ma 15 juli 2019 t/m vr 23 augustus 2019
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