lauwers college
zakboekje voor jou

zakboekje Grijpskerk
In dit zakboekje staan alle belangrijke
dingen voor schooljaar 2022-2023.
Handig om te bewaren, ook voor je ouders!

Het Lauwers College VOOR JOU
Op onze school is iedereen van harte welkom. We laten je
graag ontdekken waar jij in uitblinkt en helpen je op weg om
je dromen waar te maken. Wij doen dat vanuit ons geloof in
God. De Bijbel leert ons respect te hebben voor iedereen, ons
best te doen, eerlijk te zijn en elkaars fouten te vergeven.
Dat verwachten we ook van jou.
Op onze school ben je veilig, je bent er thuis. Je kunt op ons
vertrouwen, en wij vertrouwen jou. We praten met elkaar
over de dingen die ertoe doen; zoals geloof, liefde en zelfs
leven en dood. En we moedigen je aan vragen te stellen.
Onze manier van lesgeven daagt je uit om de beste resultaten
te bereiken die jíj kunt halen. In de richting die jij kiest, of
je nou een doener bent of goed bent in wiskunde, muziek
of talen. Ons brede onderwijsaanbod en ons GO! concept
helpen je het beste uit jezelf te halen.
Wij zijn een lerende organisatie en verwachten van jou dan
ook dat je eigenaar wilt worden van je eigen leerproces.
Hierin word je begeleid door de verschillende vakdocenten
en je coach.

Zo informeren we jou en je ouders
Via je coach
Alle leerlingen bij ons op school hebben een coach. Je hebt
regelmatig een gesprek met je coach. Je coach helpt je met
plannen, organiseren, je doelen stellen en hoe je de doelen
gaat aanpakken. Ook wordt er besproken hoe succesvol die
aanpak was. Voor zowel leerlingen als ouders is de coach het
eerste aanspreekpunt binnen de school.
Op ouderavonden
In de eerste periode van het schooljaar organiseren we
ouderavonden voor alle klassen. Je ouders krijgen hiervoor
een uitgenodiging via de mail.
LOC-gesprekken
In ieder leerjaar zijn er LOC-gesprekken: gesprekken tussen
Leerling, Ouder en Coach. In deze gesprekken van 30 minuten
laat de leerling zien op welke manier hij/zij aan zijn doelen
heeft gewerkt en wat hij/zij geleerd heeft.

Daarnaast is er ruimte om samen met de leerling in gesprek
te gaan over de voortgang en het welbevinden op school.
Ouders worden hiervoor uitgenodigd via de coach.
You’ve got mail
Over veel belangrijke schoolzaken informeren wij jou en je
ouders via de mail. Hiervoor maken we gebruik van het leerlingen mailadres van school die alle leerlingen krijgen en het
opgegeven mailadres van de ouders bij aanmelding.

Nieuw e-mailadres of verhuisd?
Laat het ons weten:
grijpskerk@lauwerscollege.nl

Kijk op www.lauwerscollege.nl
Onze website is in eerste instantie gericht op leerlingen van
groep 8. Met verhalen van leerlingen, docenten en andere
mensen die betrokken zijn bij onze school geven we hun een
beeld van hoe het eraan toegaat op onze school.
Daarnaast is de website er natuurlijk ook om jou, je ouders
en onze medewerkers te informeren. Allerlei praktische
informatie, zoals een agenda, downloads en formulieren, vind
je daarom via de locatieknop Grijpskerk in de rode balk
bovenaan.
Vragen over de website? Mail dan naar pr@lauwerscollege.nl

Locatieouderraad
Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de
school. Daarom zijn wij blij met de locatieouderraad, oftewel
de LOR. Als je ouders lid worden van de LOR kunnen ze meedenken over de zaken die belangrijk zijn voor jou op school.
Een aantal leden van de LOR zit ook in de medezeggen
schapsraad.
Meer weten over de LOR?
Mail dan naar lorg@lauwerscollege.nl

Lestijden
Klas 1 + 2

Klas 3 + 4

LESUUR

TIJDEN

LESUUR

TIJDEN

*

08.00 - 08.15

*

08.00 - 08.15

08.15 - 09.00

1.

1.

(basisgroep / coachtijd)

08.15 - 09.00
(basisgroep / coachtijd)

2.

09.00 - 09.45

2.

09.00 - 09.45

pauze

09.45 - 10.05

3.

09.45 - 10.30

3.

10.05 - 10.50

pauze

10.30 - 10.50

4.

10.50 - 11.35

4.

10.50 - 11.35

5.

11.35 - 12.20

5.

11.35 - 12.20

pauze

12.20 - 12.45

6.

12.20 - 13.05

6.

12.45 - 13.30

pauze

13.05 - 13.30

7.

13.30 - 14.15

7.

13.30 - 14.15

8.*

14.15 - 15.00

8.*

14.15 - 15.00

9.

15.00 - 15.45

9.

15.00 - 15.45

* Vóór het 1e lesuur en tijdens het 8e lesuur (bij geen les)
heb je de mogelijkheid om met je coach af te spreken.

Gepersonaliseerd onderwijs: GO!
Binnen GO! wordt er intensief gewerkt met coaching, zodat
jij als leerling leert om eigenaar te worden van je eigen leer
proces. In klas 1 en 2 start je bijna iedere dag met je basis
groep en jullie coach. Naast het openen en opstarten van de
dag neem je de planning van de dag of week door. Ook is
er ruimte voor het nieuws van de dag, belangrijke gebeurtenissen en groepsvorming. In klas 3 en 4 begin je niet elke
dag met de basisgroep, omdat leerlingen basis en kader de
praktijkvakken in Kollum volgen.
Op het rooster staan ook flexuren. Voor deze uren kies je zelf
waar je mee aan de slag gaat. Aan het begin van elke week
maak je hiervoor een planning. Misschien ga je aan de slag
in een lokaal met een vakdocent, maar je kunt er ook voor
kiezen om zelfstandig te werken of juist in een groep op een
van de leerpleinen. Je coach helpt je je weg te vinden in deze
flexuren.

Vakanties 2022-2023
•

Herfstvakantie

za 15 t/m zo 23 okt 2022

•

Kerstvakantie

za 24 dec 2022 t/m zo 8 jan 2023

•

Voorjaarsvakantie

za 25 feb t/m zo 5 mrt 2023

•

Paasweekend

vr 7 t/m ma 10 apr 2023

•

Meivakantie (inclusief za 22 april t/m zo 7 mei 2023
Koningsdag)

•

Hemelvaartsweekend do 18 t/m zo 21 mei 2023

•

Pinksterweekend

za 27 t/m ma 29 mei 2023

•

Zomervakantie

za 22 jul t/m zo 3 sep 2023

Naast de vakanties zijn er studiedagen en organisatiedagen waarop de leerlingen vrij zijn. Deze dagen worden bekend gemaakt via
de website.

Zo gaan we met elkaar om op social media
Social media bieden de mogelijkheid te laten zien dat je trots bent
op onze school. Zo kun je een bijdrage leveren aan een positief
beeld van de school. Aan de andere kant kunnen berichten op
social media (soms onbewust) leerlingen, personeelsleden en
daarmee de goede naam van de school schaden. Daarom vragen
we iedereen om verantwoord om te gaan met social media.

respect
Op social media ga je op een sociale manier
met elkaar om, dus met respect.
Op social media praat je wel met elkaar en
niet over een ander.
Op social media praat je alleen namens jezelf; niet
namens of onder de naam van anderen.
Je zet alleen berichten op social media als die de
ander of de school niet schaden.

nuttig

Social media gebruik je als leerling in de les alleen
als je daarvoor toestemming hebt gekregen en
dus als het nuttig is voor de les die
je volgt.
Wil je via social media foto’s, filmpjes
en/of geluidsfragmenten delen waar
anderen ook op staan, dan mag dat
alleen als die anderen daartegen geen
bezwaar hebben.

sociaal

vertrouwen
Heb je iets in vertrouwen gehoord over een ander
of iets dat een ander kan schaden, dan deel je dat
niet met anderen via social media.
We accepteren niet dat social media gebruikt
wordt om anderen te pesten, te kwetsen,
te stalken, te bedreigen, zwart te maken of op
een andere manier te beschadigen.
Als je je niet aan deze normale fatsoens
normen houdt, worden er op school maatregelen
genomen.

fatsoen

Als je met jouw gebruik van social media straf
rechtelijk de fout ingaat, kunnen de school en/of
andere beschadigde personen hiervan aangifte
doen bij de politie.

sociaal
Meldingen over berichten die in strijd zijn met de
afspraken hierboven, kunnen verstuurd worden
naar het social media e-mailadres van onze school:
socialmedia@lauwerscollege.nl.

Schoolregels
We willen een prettige school zijn, waar iedereen kan leren en zich
veilig voelt. Fatsoen, waarden en normen vinden wij erg belangrijk.
Buiten het schoolgebouw:
•

We zijn een rookvrije school. Leerlingen en medewerkers roken
niet op het schoolplein en in de directe omgeving.

•

Je fiets stal je via de speciale ingang. Daar kom je alleen om je
fiets te brengen en te halen.

•

De vooringang is voor personeel en bezoekers.

•

Na je laatste les verlaat je het gebouw en het terrein.

Binnen het schoolgebouw:
•

Eten, drinken, mobieltjes en petjes: alleen in de kantine en op
het plein.

•

Tijdens de les is je mobiele telefoon uit. Je doet hem aan het
begin van de les in de telefoontas die voor in het lokaal hangt.
Alleen na toestemming van de docent mag je je mobiele telefoon gebruiken in de les.

•

In de pauze blijf je niet in de trapopgang rondhangen.

•

Aan het begin van de les ga je op je plaats zitten met de spullen
die je voor dat vak nodig hebt.

•

Je gaat naar het toilet tijdens de wisseling van de les of in de
pauze.

Learning
portal Portal
Learning
In alle klassen werk je met de Learning Portal. Daar vind je
de leerstof voor de verschillende vakken, de leerdoelen en
periodedoelen per vak, de presentaties en beoordelingen.
Je maakt je planning in de portal en de coach of jij plaatst er
aantekeningen in van de gevoerde gesprekken.
Aan de beoordelingen zit een studiepuntensysteem
gekoppeld. Je haalt studiepunten voor elk vak, maar ook voor
activiteiten buiten de lessen om. Ieder schooljaar moet je een
minimaal aantal studiepunten behalen. Je coach bewaakt dit
samen met jou en jullie bespreken dit samen met je ouders.
Ook je ouders kunnen meekijken in de Learning Portal. Zo
kunnen zij ook zien waar je mee bezig bent en wat je beoordelingen zijn. Aan het begin van het schooljaar leggen we je
ouders uit hoe zij de Learning Portal kunnen gebruiken.

SOMtoday
Daarnaast maken we gebruik van SOMtoday. Hier vind je
de roosters en wordt de afwezigheid/absentie ingevoerd en
bijgehouden. Voor klas 3 en 4 komen in SOMtoday de cijfers
voor PTA (examen)onderdelen.

TIP: Download de gratis SOMtoday
app op je mobiele telefoon

Als je ziek bent
Ben je een keertje ziek? Dan moeten je ouders dit voor
9.00 uur doorgeven aan de administratie. Als je in de loop van
de schooldag ziek wordt, meld je je af bij de coördinator. We
nemen dan contact op met je ouders, voordat je naar huis
gaat om aan te geven dat je ziek naar huis komt.

ADMINISTRATIE open van 7.30 tot 16.00 uur, tel 0594 21 25 43
Ben je de dag erna nog ziek, geven je ouders dit telefonisch
door aan de administratie. Een mailtje sturen mag ook :
grijpskerk@lauwerscollege.nl.

RIVM-maatregelen coronavirus
Misschien hebben we ook dit schooljaar
nog te maken met het coronavirus.
We volgen hierin de richtlijnen van het RIVM.

Lesverzuim en verlof
Lesverzuim
Absentie wordt geregistreerd in SOMtoday. Als je vaak te laat
komt of spijbelt, informeren wij je ouders hierover. En als het
nodig is, schakelen wij de leerplichtambtenaar in.
Verlof
Soms moet er voor bijzondere gelegenheden verlof worden aangevraagd. In de Wet Leerplicht zijn hiervoor regels
opgesteld. Buiten de schoolvakanties wordt er alleen verlof
verleend vanwege:
•

specifieke aard van het beroep van (een van) de ouders;

•

bijzondere omstandigheden.

Verlof moet worden aangevraagd via een digitaal verlof
formulier op onze website. Daar vind je ook de regels.

LET OP
Maak afspraken met de tandarts, orthodontist of huisarts
zo veel mogelijk buiten de lestijd. Dat geldt natuurlijk ook
voor sport- en muzieklessen e.d. Bedankt!

Als het niet loopt zoals het moet
•

omdat je wordt gepest...

•

omdat je wordt lastiggevallen...

•

omdat je niet lekker in je vel zit...

•

omdat het thuis tegenzit ...

Ook dan zijn wij er voor jou. Overleg met je coach; die helpt
je graag. Je kunt ook terecht bij de coördinator.
Of ga praten met de vertrouwenspersoon; dat is mevrouw
De Vries.

Lauwers College online:
csglauwerscollege

@LauwersCollege

lc_grijpskerk_og

Belangrijke contactpersonen
(mobiel nummer alleen voor dringende zaken)

Functie

Naam en contactgegevens

Directeur:

J. Veldhuis (06 27 07 72 71)
jveldhuis@lauwerscollege.nl

Coördinator BB/KB:

C. Stiksma
cstiksma@lauwerscollege.nl

Coördinator

M. Kosse

mavo/havo/vwo:

mkosse@lauwerscollege.nl

Decaan:

S.Koole
skoole@lauwerscollege.nl

Ondersteunings

J. de Vries

functionaris en interne

jdevries@lauwerscollege.nl

vertrouwenspersoon

Schrijf hier de naam van je coach op:
……………………………........................

Centrale diensten
Lauwers College
Postbus 41
9285 ZV Buitenpost

Locatie Grijpskerk
Lauwers College
Postbus 41
9843 ZG Grijpskerk

Bezoekadres:
De Hoefslag 40
9285 RV Buitenpost

Bezoekadres:
Reitsema Burchtstraat 4
9843 BG Grijpskerk

tel (0511) 54 24 15
mail info@lauwerscollege.nl

tel (0594) 21 25 43
mail grijpskerk@lauwerscollege.nl

scan de QR-code en sla de contact
gegevens direct op in je telefoon

zakboekje Grijpskerk, schooljaar 2022-2023

lauwerscollege.nl

