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2612 SR DELFT
Telefoon: 015 – 800 00 80
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2613 NV DELFT
Telefoon: 015 – 800 00 80
Voor beide locaties geldt:
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2600 AL DELFT
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Delft, augustus 2017
Geachte ouders/verzorgers,
Met dit boekje geven wij u informatie over de ISK die voor u en uw kind belangrijk is.
De leerlingen van de ISK zijn op dit moment verdeeld over twee gebouwen: er zitten
klassen aan de Krakeelpolderweg 1 in Delft (015-8000080) en er zijn klassen op de Maria
Duystlaan 4 in Delft (015-8000080).
De coördinatoren van de ISK zijn mevrouw Nicole Otter en de heer Ron Wijsman. U kunt
hen bereiken door het sturen van een e-mail: n.otter@grotiuscollege.nl
r.wijsman@grotiuscollege.nl of door te bellen naar 015-8000080.

Bereikbaarheid ouders/verzorgers
Wij willen graag contact met u als dat nodig is. Wij vragen u daarom veranderingen van
uw telefoonnummer of e-mailadres aan ons door te geven.
Dinsdag- en dondermiddag werkmiddag voor de medewerkers
Op de dinsdag- en donderdagmiddag tussen 14.30 en 17.00 uur vinden er
vergaderingen, teambijeenkomsten en werkbesprekingen plaats. Op deze manier
proberen wij de lesuitval te beperken en de onderwijstijd zo goed mogelijk te gebruiken.
Informatie via de website
Algemene informatie over de school, nieuws, mededelingen van de schoolleiding,
roosters, formulieren en regelingen staan op de website van de school
www.grotiuscollege.nl. Wij raden u aan de site regelmatig te bekijken.
Namens alle medewerkers van de ISK wensen wij u een goed nieuw schooljaar toe!
Met vriendelijke groet,
Nicole Otter
Ron Wijsman
Coördinatoren ISK
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BELANGRIJKE DATA

VAKANTIEROOSTER
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Pinksteren
Zomervakantie

2017 - 2018
ma
16-10-2017
ma
25-12-2017
ma
26-02-2018
vr
30-03-2018
vr
27-04-2018
ma
21-05-2018
ma
16-07-2018

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

vr
vr
vr
ma
vr

20-10-2017
05-01-2018
02-03-2018
02-04-2018
11-05-2018

t/m

vr

24-08-2018

VOORLICHTINGSAVOND
Klas 1 en 2 : dinsdag 5 september 2017 19.30 uur ouderavond
Tijdens deze avond kunt u kennis maken met de mentor van uw kind en krijgt u vooral
veel belangrijke informatie.
Wij gaan ervan uit dat alle ouders hierbij aanwezig zijn!
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LESTIJDEN
Het begin en einde van de lesdag is voor alle klassen verschillend.
Hieronder staan de lestijden van de verschillende gebouwen.
De lestijden op de Krakeelpolderweg 1 :

De lestijden van de Maria Duystlaan 4 :

1e les
2e les
pauze
3e les
4e les
pauze
5e les
6e les
pauze
7e les
8e les

1e les 08.15
2e les 09.05
3e les 09.55
pauze
4e les 11.00
5e les 11.50
6e les 12.40
pauze
7e les 13.55
8e les 14.45
9e les 15.35

08.40 - 09.30 uur
09.30 - 10.20 uur
10.35 - 11.25 uur
11.25 - 12.15 uur
12.45 - 13.35 uur
13.35 - 14.25 uur
14.40 - 15.30 uur
15.30 - 16.20 uur

– 09.05 uur
– 09.55 uur
– 10.45 uur
– 11.50 uur
– 12.40 uur
– 13.30 uur
– 14.45 uur
– 15.35 uur
- 16.25 uur

Omdat de leerlingen voor de teken-, techniek- en kookles soms ook op de Aart van der
Leeuwlaan 12 zijn, staan hieronder ook de lestijden van dat gebouw:
1e les 08.25
2e les 09.15
pauze
3e les 10.25
4e les 11.15
pauze
5e les 12.35
6e les 13.25
7e les 14.15
8e les 15.05

– 09.15 uur
– 10.05 uur
– 11.15 uur
– 12.05 uur
–
–
–
–

13.25
14.15
15.05
15.55

uur
uur
uur
uur

Roosterwijzigingen die vooraf bekend zijn kunt u terugvinden op onze website. Als er
’s ochtends lesuitval is die wij niet kunnen opvangen, sturen wij onze leerlingen een
sms’je. Daarom hebben wij graag het goede telefoonnummer van de leerlingen. De
leerling kan dit zelf aanpassen bij “instellingen” in Magister.
Het lesrooster in Magister is alleen bedoeld voor huiswerk en absentenregistratie. Voor
actuele lesroosterwijzigingen of vervangingen kijkt u NIET in Magister, maar op
het rooster op onze internetpagina.

4

PASFOTO’S / SCHOOLPASJES
Graag speciale aandacht voor de schoolpasjes.
Het schoolpasje van het cursusjaar 2016 – 2017 moet voorlopig goed bewaard worden,
want de nieuwe schoolpas is pas in oktober klaar. De oude schoolpas blijft geldig tot uw
kind in het bezit is van een nieuwe schoolpas.
Voor de nieuwe leerlingen geldt een andere regeling: zij worden voor het schoolpasje
kort nadat zij op school beginnen, gefotografeerd. Raakt het pasje in de loop van het jaar
kwijt, dan kan er tegen betaling van € 5,- bij de administratie een nieuwe pas besteld
worden.
Een schoolpas is nodig voor:
• Legitimatie in en rond de school
• Toegang tot de mediatheek en gebruik van computers
• Lenen van boeken
• Toegang tot activiteiten van de school zoals schoolfeesten

STUDIEBOEKEN
De boeken zijn van het Grotius College. De leerlingen lenen de boeken van de school.
Het lenen van de schoolboeken is gratis.
Let op! Leerlingen zijn verantwoordelijk voor hun eigen boeken. Aan het einde van het
cursusjaar moet uw kind zijn/haar boeken inleveren. Kapotte boeken of boeken die
kwijt zijn, moeten betaald worden.

TEGEMOETKOMING STUDIEKOSTEN - DELFTPAS
Als ouder of verzorger van schoolgaande kinderen heeft u veel kosten. Bijvoorbeeld voor
de ouderbijdrage, werk- of gymkleding, overblijfkosten of schoolreisjes. Wanneer u een
laag inkomen heeft, kunt u gebruik maken van de Delftpas voor een tegemoetkoming in
de studiekosten van uw kind.
Voor informatie over deze regeling verwijzen wij u graag naar de website van de
gemeente Delft.
http://www.delft.nl/Inwoners/Cultuur_sport_en_vrije_tijd/Delftpas/Schoolkosten_via_Delftpas

Zoeken op internet met de zoektermen “Delftpas” en “schoolkosten” geeft hetzelfde
resultaat.
Woont u buiten de gemeente Delft, dan kunt u bij de gemeente van uw woonplaats
vragen naar deze regelingen.
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SCHOOLBENODIGDHEDEN
Algemene schoolspullen
Alle leerlingen moeten zelf de volgende spullen kopen: een schoolagenda, pennen, een
passer, een geodriehoek, potloden, een gum, lijm, een schaar en schriften. In overleg
met de docent wiskunde moet een rekenmachine gekocht worden en voor wiskunde
wordt alleen 10 mm ruitjespapier gebruikt.
Printen en kopiëren op school
Aan het printen en kopiëren op school zijn kosten verbonden. Printen en kopiëren kan in
de mediatheek of bij de conciërge: een zwart-wit afdruk kost €0,10 en een kleurenafdruk
kost €0,40. Het printen van werkstukken etc. moet de leerling zelf betalen. Prints of
kopieën gemaakt tijdens de projectweken zijn voor kosten van de school.
Gymnastiek
Verplicht zijn: gymkleren voor tijdens de gymlessen. Leerlingen moeten een sportbroek
en een shirt bij zich hebben voor de gymlessen. Gymnastiekschoenen (geen zwarte zolen
of noppen) voor de lessen in de gymzaal zijn niet verplicht. In de periode voor de
herfstvakantie en na de meivakantie wordt er bij droog weer buiten gegymd. Hiervoor
moeten leerlingen schoenen bij zich hebben waarop gesport kan worden. Tot slot raden
wij aan om alle kleding duidelijk te merken met bijvoorbeeld de achternaam.

KLUISJES
Leerlingen kunnen hun spullen in een kluisje bewaren. Voor deze kluisjes wordt een borg
van € 15,- gevraagd. Mocht uw kind de sleutels kwijtraken, dan wordt zowel de sleutel
als het slotje vervangen. Hiervoor wordt de borg gebruikt. Jassen en petten mag je niet
dragen binnen de school en moeten in het kluisje gelegd worden.

ROOK- EN ALCOHOLBELEID
Heel Nederland is het er over eens: onder de 18 moet je gewoon niet roken en drinken.
Onze school is daarom voor leerlingen een rookvrije school. Dit betekent dat leerlingen
op de terreinen van onze school én onderweg van en naar de gymlocaties niet mogen
roken. Ook alcohol voor de leerlingen is op onze school verboden.
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SCHOOLKOSTEN 2017-2018

Hieronder de schoolkosten per leerjaar
2017-2018
Onderdeel

Leerjaar 1

Boekenpakket

Leerjaar 2
0,00

Vrijwillige schoolkostenbijdrage

95,00

Borgsom kluissleutel (contant)

15,00

Totaal

€ 110,00

0,00
95,00

€ 95,00

Excursies die bij het onderwijsprogramma horen, zijn gratis.
Aan het eind van het schooljaar wordt een activiteit georganiseerd. De kosten hiervoor (€
25,-) worden apart in rekening gebracht.

Vrijwillige schoolkostenbijdrage - toelichting
Ieder jaar vragen wij de ouders om mee te betalen aan de kosten die de school maakt.
Het gaat dan om extra kosten die de school maakt om goed onderwijs te kunnen geven.
Ouderbijdrage € 23,00
De algemene ouderbijdrage is voor het schooljaar 2017-2018 vastgesteld op € 23,00 per
leerling.
Van deze ouderbijdrage worden onder andere de volgende activiteiten betaald:
· sportactiviteiten en wendagen;
· culturele activiteiten (b.v. museumbezoek);
· klassenactiviteiten;
· ouderraad.
Leermiddelenbijdrage € 72,00
Hierbij moet u denken aan extra kosten die de school maakt voor het kopen van
boeken, dvd’s etc. De kosten van drukwerk, kopieën voor werkstukken van
leerlingen enz. worden ook uit deze bijdrage betaald. Net als de kosten voor WIFI,
licenties van software en de kosten voor het afspelen van video’s en muziek en het
gebruik van de kluisjes.
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