
 

 

 

NIEUWSBRIEF  

 

 

VEEL SUCCES EN PLEZIER KOMEND SCHOOLJAAR! 

 

Voorwoord 
 

In deze nieuwsbrief lees je informatie over onder andere de start van het 

schooljaar, het rooster, de te bestellen schoolboeken en de vakanties. 
  

Voor uitgebreide informatie zie de Schoolgids op onze website www.kwc-culemborg.nl. 
 

Start schooljaar 
 

Op maandag 22 augustus start om 10:30 uur voor jou de eerste schooldag met 

je mentor. Na 12:00 uur ben je vrij!  
 

Gebouwensituatie 
 

Wij hebben twee gebouwen: de Beethovenlaan en de Gershwinhof. Op de 

Beethovenlaan vind je de afdelingen vmbo-tl, havo, vwo, KWC-agora en op de 

Gershwinhof de afdelingen vmbo-basis, vmbo-kader en praktijkonderwijs. 
 

Rooster en roosterwijzigingen 
 

Elke les duurt 70 minuten. Soms heb je een verkort lesrooster, bijvoorbeeld als 

er leerlingbesprekingen zijn. 
 

Normaal rooster Verkort rooster 

1e les 08.30-09.40 1e les 08.30-09.30 

pauze 09.40-10.00 pauze 09.30-09.50 

2e les 10.00-11.10 2e les 09.50-10.50 

3e les 11.10-12.20 3e les 10.50-11.50 

pauze 12.20-12.45 pauze 11.50-12.15 

4e les 12.45-13.55 4e les 12.15-13.15 

5e les 13.55-15.05 5e les 13.15-14.15 

pauze 15.05-15.15 pauze 14.15-14.30 

6e les 15.15-16.25 Activiteit 14.30 
 

Het 6e uur wordt in klas 1 en 2 zo beperkt mogelijk ingezet.  
 
 

Er wordt gewerkt in vier perioden, waarbij elke periode een eigen rooster heeft. 

Mogelijke roosterwijzigingen zijn zichtbaar in Zermelo en Somtoday.  
 

In principe wordt geprobeerd het aantal tussenuren tot een minimum te 

beperken, afhankelijk van het gekozen vakkenpakket of profiel.  
 

Bij onverwachte ziekte van een docent wordt zoveel mogelijk voor vervanging 

gezorgd.  
 

Periode 

A maandag 22 augustus 2022 tot en met vrijdag 4 november 2022 

B   maandag 7 november 2022 tot en met vrijdag 20 januari 2023 

C maandag 23 januari 2023 tot en met vrijdag 7 april 2023 

D maandag 10 april 2023 tot en met vrijdag 30 juni 2023 
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Het Open Leercentrum (OLC) 
 

Het OLC bevindt zich op de tweede verdieping van het gebouw aan de Beethovenlaan. Je kan hier 

boeken, tijdschriften of dvd’s vanuit de bibliotheek met je schoolpasje lenen. Met de Aura Library app 

zijn bibliotheekzaken eenvoudig te regelen, zoals het verlengen van boeken, reserveren et cetera. Ook 

kan er rustig gewerkt worden op de computer of gewoon huiswerk gemaakt worden aan één van de 

werktafels. 
 

Het OLC beschikt over een eigen collectie boeken. Neem hier een kijkje om te zien welke boeken we 

hebben. 
 

Op de gang voor het OLC staat een printer/kopieerapparaat. Hier kan je gebruik van maken middels een 

kluispasje. Aan het begin van het schooljaar krijg je van school € 5,- tegoed. Als dat op is, kan het saldo 

in het OLC worden opgewaardeerd.  
 

Het OLC is iedere dag van 08.00 – 16.00 uur geopend. 

 
 

Schoolboeken 

Voor het schooljaar 2022-2023 worden alle schoolboeken geleverd door VanDijk. Bestel voor het nieuwe 

schooljaar vóór 10 juli 2022. Als er na 10 juli 2022 wordt besteld, kunnen wij niet garanderen dat het 

pakket op tijd en compleet wordt geleverd. De bestelde boeken worden voor de start van het schooljaar 

naar je huisadres gestuurd.  
 

Zie voor meer informatie bijgevoegde brief van VanDijk. 
 

 

Inleveren schoolboeken 
 

Om de wachtrijen zo kort mogelijk 

te houden, is het inleverschema 

heel gedetailleerd.  
 

Je dient binnen de tijd die er voor 

jouw klas staat aanwezig te zijn: 

Niet eerder, maar ook niet later!  
 

Je ontvangt per e-mail van VanDijk 

een inleverformulier waarop de in 

te leveren boeken staan. Dit 

formulier moet je op de inleverdag 

meenemen, dat mag ook digitaal in 

je telefoon. 
 

Bij het inleveren wordt zichtbaar 

welke boeken je eventueel niet of 

onvolledig hebt ingeleverd. Kijk 

goed naar dit scherm en reageer 

direct als het niet klopt! Neem 

eventueel een foto van het scherm. 

Na enkele dagen krijg je van 

VanDijk een bevestigingsmail,  

controleer ook die goed! 
 

Voor de boeken waarvan op het 

scherm en in de e-mail staat dat ze 

niet zijn ingeleverd, stuurt VanDijk 

later een factuur: je moet dan de 

nieuwprijs betalen!  

 



 

Leren zonder ICT-ondersteuning kan niet meer. Daarom 

geven wij BYOD-onderwijs. Op www.kwc-culemborg.nl lees je 

aan welke eisen het device moet voldoen.  
 

Heb je nog geen eigen device, zie bijgevoegde flyer met een 

aantrekkelijk aanbod van The Rent Company.  
 

Voordelen van dit aanbod 

• Veel variatie in leren en toekomstgericht werken. 

• Alle bronnen en hulpmiddelen bij de hand. 

• Leermomenten en werkplek meer zelf te kiezen. 

• Een digitale agenda. 

• Een hulpmiddel met vele mogelijkheden voor school en thuis. 

 
 

ICT (=SLIM) 
 

Via www.slim.nl kan jij profiteren van forse onderwijskortingen op software en andere ICT-gerelateerde 

spullen. Denk hierbij aan goede, legale en betaalbare software en apparatuur. 
 

Wij, Slim en het KWC, vinden het belangrijk dat jij thuis met dezelfde legale en goede software kan 

werken als op school. Om dat te realiseren, sluit Slim speciale onderwijsovereenkomsten met (software) 

leveranciers af. Kosten zijn daardoor bij Slim veel lager voor software dan bij andere winkels en de 

producten zijn snel in huis, want Slim verzendt bestellingen gratis binnen één werkdag. 

Wil je meer weten over Slim en haar assortiment? Zie bijgevoegde flyer. 

 

 

Herfstvakantie zaterdag 22 oktober t/m zondag 30 oktober 2022 

Kerstvakantie   zaterdag 24 december 2022 t/m zondag 8 januari 2023 

Voorjaarsvakantie   zaterdag 25 februari t/m zondag 5 maart 2023 

Paasweekend   vrijdag 7 april t/m maandag 10 april 2023 

Meivakantie   zaterdag 22 april t/m zondag 7 mei 2023 

Hemelvaartsweekend   donderdag 18 mei t/m zondag 21 mei 2023 

Pinksterweekend   zaterdag 27 mei t/m maandag 29 mei 2023 

Zomervakantie   zaterdag 8 juli t/m zondag 20 augustus 2023  

https://kwc-culemborg.nl/Informatie/BYOD
http://www.slim.nl/


 

Schoolverzuim 

In het geval je ziek wordt op school dien je je af te melden bij het Loket21 

(kamer C21 2e verdieping). 
 

Bij schoolverzuim anders dan op school dient één van je ouders/verzorgers de 

school ’s morgens tussen 08.00 uur en 08.30 uur te informeren via het 

ouderportaal middels het formulier verlof en verzuim. Wanneer er sprake is 

van een ziekmelding tijdens de toetsweek/examens, dient ook de 

coördinator/conrector geïnformeerd te worden.  
 

Vrij vragen in verband met bezoek aan dokter, tandarts en dergelijke kan 

uitsluitend vooraf via het digitaal afwezigheidsformulier door één van je ouders/verzorgers. Ook voor 

bijzondere gelegenheden kan dit alleen digitaal en zal de coördinator/conrector de aanvraag beoordelen.  

 

Kluisje 

Op de Beethovenlaan werken de kluisjes via een pasjessysteem. De huurprijs van € 15,00 per jaar is 

inclusief gebruik van een pasje. Dit pasje blijft de gehele schoolperiode geldig en hoeft aan het einde 

van het schooljaar niet ingeleverd te worden. Er wordt voor het pasje geen borg gevraagd. Bij verlies 

wordt € 5,00 in rekening gebracht voor een nieuw pasje.  
 

De uitgifte van de sleutel of het pasje voor het opbergkastje vindt plaats in de eerste en tweede 

schoolweek. 

 

Privacy  

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

Met de komst van AVG in 2016 moeten scholen kunnen aantonen dat ze 

verantwoordelijk met persoonsgegevens omgaan. Scholen worden in dit 

proces ondersteund door Kennisnet en de VO-raad.  

Het KWC heeft een privacybeleid opgesteld en er is een dataregister, waarin 

inzichtelijk is met welk doel, de grondslag (wettelijk, overeenkomst, 

toestemming et cetera) en met wie gegevens worden gedeeld. Dit alles kan je 

teruglezen op www.kwc-culemborg.nl. Ook lees je hier de toelichting. 
 

Het KWC heeft een functionaris gegevensbescherming benoemd die de interne toezichthouder op de 

verwerking van persoonsgegevens is: 
 

De heer A. Bergenhenegouwen 

Directeur bedrijfsvoering 

bna@kwc-culemborg.nl 
 

Mocht je vragen hebben, dan kan je deze aan hem richten.  
 

Met onze softwareleveranciers zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten.  

 

 
 

 

 

https://kwc-culemborg.nl/Over_KWC/AVG
mailto:bna@kwc-culemborg.nl

