Informatie
2019-2020

Huiswerkarme
school

Uitstekende begeleiding,
uitstekende resultaten

Ontdekkend en
gevarieerd leren

Keuze uit
4, 5 en 6 jarige opleidingen

Ontdek
onze vier V’s

De Uilenhof is een open christelijke vmbo school in Gorinchem. Binnen onze kleinschalige en sfeervolle omgeving werken wij vanuit
relatie aan eigentijds onderwijs. Wij kijken naar anderen en onszelf alsof we een grote familie zijn. Onze kernwaarden vrolijk, vergevend,
verantwoordelijk en verbindend geven richting aan het onderwijs. Of je nu leerling, ouder/verzorger, medewerker of een andere relatie
met ons hebt, iedereen doet ertoe. Vanuit het perspectief van de Bijbel mag iedereen ontdekken wie hij/zij is, dat we uniek en waardevol
zijn. Ons onderwijs is ingericht in leergebieden die wij domeinen noemen. Elk domein heeft een herkenbare plek in ons prachtige gebouw.
In onze (flex)lessen, modules en domeinweken worden leerlingen actief betrokken en staat een persoonlijke benadering centraal. Samen
bouwen we aan een familieband voor het leven!

Omgangsvormen

Lestijden

Binnen de Uilenhof willen we een voorbeeldfamilie zijn met al onze
leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), medewerkers en anderen die met
ons samenwerken. We vinden het belangrijk om vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid waar te maken wie we zijn. Daarom
hebben een aantal eenvoudige ‘family-rules’ opgesteld die door
de hele school in posterformaat ophangen.

Ziekmeldingen
Als je ziek bent, melden je ouder(s)/verzorger(s) dit door naar school
te bellen. Dit kan tussen 7.45 – 8.15 uur in de ochtend. Mocht je
tijdens de schooldag ziek worden, dan meld je je bij de receptie. We
nemen dan contact op met thuis. Zodra je weer beter bent, lever je
een ondertekend betermeldbriefje in bij de receptie.

Verlof aanvragen
Het flexrooster biedt ruimte om bezoek aan een dokter, orthodontist of (tand)arts buiten de vaklessen om af te spreken. Mocht dit
niet lukken dan kun je een verzoek indienen door je ouder(s)/verzorger(s) het formulier kennisgeving van afwezigheid te laten invullen.
Buitengewoon verlof voor bijv. het bijwonen van een bruiloft dient
minimaal een week van tevoren te worden aangevraagd bij de leerlingcoördinator. Formulieren zijn te vinden op de schoolsite.

Uilenhof
Oude Hoven 8
4205 AK Gorinchem
0183 610120
info.uilenhof@cvo-av.nl

Onderdeel van

uilenhof.cvo-av.nl
www.twitter.com/uilenhof
www.facebook.com/uilenhof
www.instagram.com/uilenhof

08.30 – 09.10 uur
09.15 – 10.35 uur
10.35 – 10.50 uur
10.55 – 12.15 uur
12.15 – 12.40 uur
12.45 – 14.05 uur
14.10 – 14.50 uur
14.50 – 15.30 uur

Flexles 1
Les 1
Pauze
Les 2
Pauze
Les 3
Flexles 2 of Les 4
Flexles 3 of Les 4

“Maatwerk
voor iedereen binnen
ons flexrooster”

Vakanties 2019-2020
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Bevrijdingsdag
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Contactpersonen

ma. 21-10-2019
ma. 23-12-2019
ma. 24-02-2020
ma. 13-04-2020
ma. 20-04-2020
di. 05-05-2020
do. 21-05-2020
ma. 01-06-2020
ma. 20-07-2020

t/m vr. 25-10-2019
t/m vr. 03-01-2020
t/m vr. 28-02-2020
t/m vr. 01-05-2020
t/m vr. 22-05-2020
t/m vr. 28-08-2020

Directeur:
Dhr. A. van Horssen
Teamleider:
Dhr. W.L. de Boer
Leerlingcoördinatoren:
leerjaar 1 en 2 (onderbouw) Mw. M.Y. Bakker
leerjaar 3 en 4 (bovenbouw) Mw. G.F. Brijder / Mw. M.D. Kleijwegt
Zorg coördinator:
Mw. T. de Wit
Decaan:
Dhr. J.A. Houtman
E-mailadressen en overige contactpersonen zijn te vinden
via onze jaargids op de site.

