
Aan de ouder(s) / verzorger(s) én leerlingen 
van het St. Michaël College 
 
 

datum  onderwerp  referentie 

juli 2017  start nieuwe schooljaar  eer/hey 
 
Geachte heer / mevrouw, 
beste leerling, 
 
Zoals beloofd sturen wij “de zomerpost” via de mail en zit uw mailbox nu boordevol belangrijke 
informatie om het schooljaar goed te kunnen starten. 
 
Wij willen u graag nu al informeren over de data van de ouderavonden zodat u hiermee rekening 
kunt houden in uw agenda.  
 

DATUM KLAS NAAM AFDELINGSLEIDER 

donderdag 21 september Klas 1 (havo & vwo) incl. V1X Mevr. B. van der Lubbe 

woensdag 20 september Klas 2 (havo & vwo) excl. V2x Mevr.  M. Broertjes 

maandag 18 september V2x, v3x, v4x, v5x Mevr.  D. Peereboom 

maandag 25  September V3 (excl. V3x) Mevr. D. Peereboom 

maandag 2 oktober H3 Dhr. R. Busch 

woensdag 27 september H4 Dhr. A.  Auerbach 

donderdag 5 oktober V4 (excl. V4x) Mevr. D. Peereboom 

maandag 9  oktober V5 (excl. V5x) Mevr. D. Peereboom 

woensdag 4 oktober H5 Dhr. A. Auerbach 

donderdag 14 september V6 (ouders én leerlingen) Mevr. D. Peereboom 

 Alléén ouderavond v6 is voor ouders én leerlingen 

Alle avonden beginnen om 19.30 u.    

 
SCHOOLGIDS ONLINE 
De schoolgids met daarin alles over de school (o.a. lessentabel en overgangsnormen) staat online 
op onze website. Vanaf 31 augustus a.s. treft u de gids aan op onze website 
(Onderwijs>Schoolgids). 
 
In de schoolgids staat ook de planning van de vakanties en de lesvrije dagen. Voor alle 
duidelijkheid som ik het alvast voor u op. Mocht u bijzonder verlof willen aanvragen, dan verwijs 
ik u naar pag. 24 van de schoolgids. 
 

VAKANTIEREGELING 2017-2018 
Herfstvakantie Zaterdag  21 oktober   t/m zondag  29 oktober 2017 

Kerstvakantie zaterdag  23 december 2017 t/m zondag  07 januari 2018 

Voorjaarsvakantie zaterdag  24 februari   t/m zondag  04 maart 2018 

Pasen zaterdag  31 maart   t/m maandag  02 april 2018 

Pinksteren zaterdag  19 mei   t/m dinsdag  22 mei 2018 

Meivakantie vrijdag     27 april   t/m zondag  13 mei 2018 

Zomervakantie zaterdag 21 juli   t/m zondag  02 september 2018 
* Roostervrij betekent dat er die dag geen lessen zijn 

 
  
  
  
  
  
  
  



NIEUWSBRIEF 
Gedurende het schooljaar informeren wij u over het reilen en zeilen van de school via onze 
“Nieuwsbrief”. Deze Nieuwsbrief verschijnt 4 keer per jaar en wordt naar uw e-mailadres 
gestuurd. Uiteraard wordt het ook op onze site geplaatst.  
 
Verder willen wij u wijzen op de onderstaande regelingen en de kosten die daarmee samengaan. 
 
VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE 
Wij innen, ter financiering van de uitgaven die niet door het Rijk worden gesubsidieerd, een 
ouderbijdrage. Met de MR van onze school is vastgesteld welke kosten uit deze bijdrage mogen 
worden betaald. U leest in “het Rode Boekje” hoe dit is omschreven.  
De ouderbijdrage bedraagt voor het schooljaar 2017-2018: 

 eerste kind  € 147,35  

 tweede kind  € 104,10  

 derde kind  €   60,25 
 
SCHOOLBOEKEN 
De leerlingen ontvangen de boeken gratis (inclusief licenties, dvd’s en overige digitale 
leermiddelen). Het St. Michaël College heeft een intern boekenfonds. Voor de regels rondom het 
gebruik van de boeken, verwijzen wij naar onze schoolgids en naar de bijgevoegde brief 
“MEDEDELINGEN START SCHOOLJAAR  2017-2018”.  Het uitreiken van de boeken vindt plaats 
(volgens rooster) op de begane grond van de school. De leerlingen van de eerste klas (én de 
overige instromers) krijgen vervolgens op maandag 4 september ook de laptop uitgereikt. 
Daarnaast worden de 3 jaar oude laptops vernieuwd. Controleert u nog even of de bestelling is 
doorgegeven aan de RentCompany? 
 
FACTUUR  
Alle jaarlagen ontvangen voor de herfstvakantie van schooljaar 2017-2018 een factuur waarop 
alle kosten vermeld staan die nog altijd door de ouders betaald dienen te worden. U treft daar 
o.a. kosten aan als: excursies en de huur van het kluisje. Het bedrag wordt met de door u 
afgegeven machtiging van uw rekening afgeschreven. 

De data van inning zijn: 

- eind september  - factuur algemene schoolkosten  

  (bij deze inning wordt het gehele bedrag van de algemene kosten geïnd) 

- eind oktober - ouderbijdrage  

  (bij deze inning wordt de ouderbijdrage geïnd)  

 

De machtiging is reeds door u ondertekend op het moment dat u uw kind bij ons heeft 
aangemeld, tenzij persoonlijk anders afgesproken. Deze regeling blijft gelden zolang uw kind 
onderwijs aan het St. Michaël College geniet. Wanneer uw rekeningnummer is gewijzigd, 
verzoeken wij u dringend om dat schriftelijk aan ons kenbaar te maken vóór de inning van 
het eerste termijn.  
 
Maar het is nu tijd voor vakantie! Tijd om weer even tot rust te komen en weer op te laden voor 
al wat weer komen gaat. Mede namens alle medewerkers van het St. Michaël College, wensen 
wij u een prettige en zorgeloze zomer toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de schoolleiding en het team 
 
 
 
mevrouw drs. E. van Eerden 
rector/bestuurder 


