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1. Activiteitenoverzicht; jaarplanning 
Onderstaand de belangrijkste activiteiten in de maanden september t/m december. Een volledig overzicht is te vinden 
op de website van de school: Organisatie > Jaarplanning. 
 
Maandag 11 september Ouderavond 7e klassen (20.00 uur) 
Dinsdag  12 september Ouderavond 8e klassen (20.00 uur) 
Maandag 18 september Ouderavond 8e klassen over de determinatie (20.00 uur) 
Dinsdag  19 september Ouderavond 9e klassen (20.00 uur) 
Woensdag 20 september Ouderkring 1  
Maandag 25 september Ouderavond 12e klassen (20.00 uur) 
Dinsdag  26 september Ouderavond 10e klassen (20.00 uur) 
Maandag 2 oktober Ouderavond 10 mavo / 11 K&A over eindexamens en het mbo 
Dinsdag  3 oktober Ouderavond 11e klassen 
Woensdag 4 oktober Korte schooldag (tot 10.30 uur) i.v.m. personeelsuitje 
Dinsdag  10 oktober Ouderavond keuzevakken 9 mavo en 10 K&A 
Woensdag 11 oktober Ouderavond achtergronden vrijeschoolonderwijs voor alle ouders, m.n. ouders klas 7 
Donderdag 12 oktober Ouderavond over de eindexamens voor ouders én leerlingen 11H5 en 12e klassen 
Maandag 16 oktober Herfstvakantie t/m vrijdag 20 oktober 
Maandag 23 oktober Geologie/biologie werkweek klassen 9ABCE 
Donderdag 2 november 10A: presentatie profielwerkstukken 
Vrijdag  3 november 10B: presentatie profielwerkstukken 
Maandag 6 november Toetsweek 1 (t/m vrijdag 10 november) 
Woensdag 8 november Ouderkring 2 
Donderdag 16 november Middenbouwfeest 1 (klassen 7, 8, 9) 20.00 – 23.00 uur 
Vrijdag  17 november WOW-dag: lesvervangende activiteiten. 
Maandag 27 november Korte schooldag i.v.m. voortgangsvergaderingen 
Dinsdag  28 november Geen lessen i.v.m. voortgangsvergaderingen 
Dinsdag  5 december Korte schooldag: periodeonderwijs, daarna sinterklaasviering per klas 
Woensdag 6 december Oudergesprekken 1 
Dinsdag  12 december Oudergesprekken 2 
Donderdag 14 december Oudergesprekken 3 
Maandag 18 december Oudergesprekken 4 
Maandag 25 december Kerstvakantie t/m vrijdag 5 januari 2018 

http://www.kgcnijmegen.nl/Organisatie/Jaarplanning.aspx
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2. Reminders 
- Houd uw e-mailadres in Magister up to date. Wijzigingen (ook telefoonnummers) graag doorgeven aan de school. 
- Wachtwoord vergeten? Vul het formulier in! 
- Magister@sgvvs.nl is een noreply-adres. Gebruik voor algemene berichten aan de school post@kgcnijmegen.nl  
- Oudergesprekken: wo. 6, di. 12, do. 14, ma. 18 december (alle klassen; één gesprek per leerling met de mentor) 

3. Personeel 
Aan het einde van het schooljaar 2016-2017 hebben we afscheid genomen van een docent economie, een docent 
Engels, een docent biologie, een docent wiskunde, een docent aardrijkskunde, een docent Duits, een docent 
geschiedenis, een docent muziek, een docent lichamelijke opvoeding en een gastvrouw. 
In de afgelopen zomervakantie is een dierbare collega overleden. Hij was al enige maanden ziek. In de tweede 
schoolweek hebben we voor alle leerlingen van de klassen 9 t/m 12 een herdenkingsbijeenkomst gehouden in de grote 
zaal van de school. Tijdens deze bijeenkomt is er stilgestaan bij zijn leven en bij wat hij als leraar betekende voor de 
leerlingen. Het was een heel indrukwekkende bijeenkomst, waaraan de leerlingen vol aandacht en betrokkenheid 
deelnamen. Alle leerlingen hebben één voor één afscheid van hem kunnen nemen, door even stil te staan bij een beeld 
van de aartsengel Michael toen zij de zaal verlieten. 
We zijn het schooljaar gestart met zeven nieuwe collega’s: twee docenten Engels, een docent Frans, een docent biologie, 
een docent wiskunde en rekenen, twee docenten economie en een docent lichamelijke opvoeding. Het zijn vrijwel 
allemaal jonge, ambitieuze collega’s die inmiddels een goede start hebben gemaakt en het enorm naar hun zin hebben 
op onze school. Wij betrekken sinds enkele jaren altijd een leerling van de leerlingenraad bij de sollicitatiegesprekken 
en dat bevalt ons heel goed! Behalve dat deze leerlingen goede vragen kunnen stellen en ons uitstekend kunnen 
adviseren, is het ook goed om te zien hoe de sollicitant zich tot deze leerling verhoudt. 
Een van onze docenten Duits is nog steeds herstellende van een burn-out. Het is onduidelijk wanneer zij haar lestaken 
weer kan hervatten. Haar lessen worden allen vervangen. 
Een van onze docenten Engels heeft vlak voor de zomer een ongeluk gehad en op verschillende plekken haar arm 
gebroken. Tot de herfstvakantie zal zij nog niet aan het werk zijn. Daarna zal zij - als de re-integratie goed verloopt – 
geleidelijk haar lestaken weer oppakken. 

4. 7e klassen schooljaar 2017/2018 
Dit schooljaar hebben wij 155 nieuwe zevendeklassers verwelkomd. Zij zijn verdeeld over vijf reguliere klassen van max. 
30 leerlingen en een klas mavo Kunst & Ambacht van max. 18 leerlingen. Van deze brugklasleerlingen is ongeveer 30% 
afkomstig van vrijescholen voor basisonderwijs en 70% van reguliere basisscholen. 
De opening van het schooljaar was voor alle leerlingen op dinsdag 29 augustus. Op die dag zijn zij door hun mentor 
opgevangen en tijdens de opening van het schooljaar hartelijk ingezongen door de leerlingen uit de hogere klassen. De 
mentoren hebben de leerlingen op dinsdag en woensdag begeleid bij de introductie-activiteiten, waaronder een 
spellenmiddag en een verkeers-educatie project. 
 

 

5. Vrijwilligers gezocht 
Wij zijn op zoek naar twee vrijwilligers: één vrijwilliger die een dag per week onze administratie kan ondersteunen met 
licht administratieve werkzaamheden. En iemand die op dinsdag en /of woensdag en / of vrijdag op de receptie kan 
assisteren. Een vrijwilligersvergoeding is mogelijk. Mocht u interesse hebben, neem dan contact op met Jolanda van 
Dieten: j.vandieten@kgcnijmegen.nl  

http://www.kgcnijmegen.nl/Contact.aspx
mailto:post@kgcnijmegen.nl
mailto:j.vandieten@kgcnijmegen.nl
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6. Project Onderwijstijd 
De werkgroep ‘Onderwijstijd’ van het Karel de Grote College heeft anderhalf jaar gewerkt aan een nieuwe lessentabel die 
haalbaar en betaalbaar is en aan een dagrooster met les- en pauzetijden die meer rust en ruimte moeten bieden voor 
kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Met ingang van dit schooljaar zijn we gaan werken met deze nieuwe lessentabellen 
en lestijden. De eerste ervaringen zijn overwegend positief. Zoals te verwachten was zijn er wel enkele 
aanloopproblemen, zoals lessen die niet, of niet op de juiste positie te plaatsen zijn. Overigens deed zich dat in het 
verleden aan het begin van ieder schooljaar wel voor, ook met de ‘oude’ systeem. Er zijn nu echter minder 
roosterposities dan voorheen, maar niet evenredig minder lessen. Het lesrooster was dus moeilijker samen te stellen, 
maar kent inmiddels wel aanzienlijk minder tussenuren voor de leerlingen, wat in het verleden een veelgehoorde klacht 
was. We gaan er van uit dat we voor alle losse eindjes een passende oplossing vinden. Omdat we heel benieuwd zijn 
naar de ervaringen van ouders en leerlingen – en die ook zullen betrekken in de evaluatie van deze transitie – vragen we 
ouders én leerlingen om ons van feedback te voorzien via onderwijstijd@kgcnijmegen.nl 
Overigens is er in de fysieke schoolgids uitgerekend in het overzicht van de lestijden op pag. 25 een storende fout 
geslopen. We hebben niet kunnen achterhalen hoe dat heeft kunnen gebeuren, maar hoe dan ook onze excuses hiervoor.   

 
 

 

 

 

 

7. Huisvesting, schoolplein, fietsen stallen 
Wedrengebouw. Met ingang van dit schooljaar hebben we het Wedrengebouw in gebruik genomen. Dit vraagt nogal wat 
van de schoolorganisatie, omdat dit uitgerekend samenvalt met de implementatie van de nieuwe lessentabellen en 
lestijden. Aanvankelijk zou de verbouwing direct na de meivakantie beginnen, maar de verhuizing van vrijeschool 
Meander werd uitgesteld tot vlak voor de zomervakantie. Het is de aannemer dan ook niet gelukt om het werk helemaal 
op tijd klaar te hebben, waardoor de ingebruikname een beetje rommelig verliep. De leerlingen hebben daar overigens 
de minste last van gehad. We zijn blij dat we nu alles ‘onder één dak’ hebben. We hebben 8 extra lokalen, die ruim en 
licht zijn: twee biologielokalen en twee algemene lokalen op de begane grond en twee teken- en twee textiellokalen op 
de eerste verdieping. In alle lokalen wordt ook periode-onderwijs gegeven. Verder zijn er voor de leerlingen nieuwe 
moderne toiletgroepen aangelegd en zijn in de nevenruimtes aan de Wedren een aantal functies ondergebracht, zoals 
het decanaat en meerdere disciplines van het zorgteam. 
Schoolplein. Met de aankoop van het Wedrengebouw en het verwijderen van de noodlokalen is er ruimte om van het 
binnenplein iets te maken waar leerlingen graag verblijven. Het was aanvankelijk de bedoeling om daarmee al aan de 
slag te gaan tijdens de afgelopen zomervakantie. Achteraf is het maar goed dat dit is uitgesteld, omdat het niet had 
kunnen samengaan met de verbouwing van het Wedrengebouw. De oorzaken van het uitstel zijn drieledig. 1. Er was nog 
geen volledige tevredenheid bij alle betrokken partijen over het voorliggende ontwerp. 2. Dat ontwerp vraagt een grote 
en langjarige onderhoudsinspanning van de school, waarvoor nog geen dekking in de begroting is. 3. Conform de 
aanbestedingsregeling van de school moet dit project meervoudig onderhands worden aanbesteed en het huidige 
ontwerp is (nog) niet geschikt als onderlegger voor zo’n aanbesteding. We werken verder aan de planvorming met 
medewerkers, ouders en leerlingen; de wensen van deze laatste groep willen we zo veel mogelijk realiseren. 
Fietsen stallen. Van de 800 leerlingen die momenteel op het KGC zitten, komen er zo’n 550 op de fiets naar onze school. 
In de fietsenkelder onder het Wedrengebouw kunnen 275 fietsen worden gestald. We zullen dus de overige 275 fietsen 
rond de school moeten stallen, aan de Wilhelminasingel en de Bijleveldsingel. We bedenken momenteel in overleg met 
de leerlingenraad hoe we dit gaan organiseren en aansturen. Het volgende is daarbij nog wel goed om te weten. De 
school bevindt zich in het stadscentrum van Nijmegen. De fietsen van onze leerlingen staan daar net zo (on)veilig als 
elders in de stad. Fietsen die slechts met een eenvoudig spaakslot zijn beveiligd zijn gemakkelijk te stelen. Ons advies is 
dan ook om fietsen altijd met een extra slot ergens aan vast te zetten. Dat geldt ook voor fietsen die in de fietsenkelder 
worden gestald. Ongewenst bezoek is immers nooit helemaal uit te sluiten. Veel hangt af van de discipline en de mede- 
werking van de leerlingen: fietsen goed op slot zetten en meewerken aan de orde en de veiligheid in de fietsenkelder. 

8. Studiebegeleiding Nijmegen 
Studiebegeleiding Nijmegen verzorgt de dagelijkse interne studiebegeleiding op het Karel de Grote College. Adviezen en 
ondersteuning bij studievaardigheden gewenst? Studiebegeleiding Nijmegen helpt u en uw zoon/dochter graag. Neem 
contact op via 024-3448728 of info@studiebegeleidingnijmegen.nl. 

LESTIJDEN SCHOOLJAAR 2017 – 2018  
08.45 - 10.15 1e les (90’) Periodeonderwijs / Praktisch onderwijs 
10.15 - 10.35   Pauze (20’)  
10.35 - 11.45 2e les (70’) Vakles / periodeonderwijs mavo K&A 
11.45 - 12.35 3e les (50’) Vakles 
12.35 - 13.05   Pauze (30’)  
13.05 - 14.15 4e les (70’) Vakles 
14.15 - 14.25   Pauze (10’)  
14.25 - 15.35 / 15.15 5e les (70’ of 50’) Vakles 

mailto:onderwijstijd@kgcnijmegen.nl
mailto:info@studiebegeleidingnijmegen.nl
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9. Lockers 
De leerlingen kunnen op school een locker huren om zo hun eigendommen op een veilige manier op te kunnen bergen. 
De huurprijs bedraagt €10,- per schooljaar. Een borgsom van €15,- wordt aan het begin van de huurperiode door de 
huurder aan de school betaald en aan het einde door de school terugbetaald; meestal zal dit zijn als de leerling de 
school verlaat. Bij verlies van de sleutel, of het niet inleveren daarvan vervalt de borgsom aan de school. Een nieuwe 
sleutel kost €15,-. Alleen originele sleutels worden teruggenomen. Het is niet toegestaan om zelf sleutels te laten 
bijmaken. De lockers zijn bestemd voor het opbergen van schoolboeken, tassen, helmen, handschoenen, schone kleding 
en andere zaken die met het onderwijs te maken hebben. De directie van de school heeft het recht een locker met 
behulp van een loper te openen - al dan niet in het bijzijn van de leerling - en de inhoud te controleren wanneer daar 
aanleiding toe is. Voor schade voortvloeiend uit diefstal of inbraak is de school niet aansprakelijk of verzekerd. Wel zal 
veelal bij de eigen uitgebreide inboedelverzekering een dekking zijn tegen diefstal buitenshuis uit een afgesloten 
ruimte. Bij het begin van elke zomervakantie dienen de lockers leeg en schoon te zijn, ook wanneer de huur wordt 
voortgezet. Wie ook voor dit schooljaar verzekerd wil zijn van een locker, moest de vervolghuurprijs van €10,- vóór de 
aanvang van het nieuwe schooljaar overmaken op rekening NL30 RABO 0129 8851 34 t.n.v. het Karel de Grote College 
o.v.v. ‘huur locker’ en de naam van de leerling. Wie de huur voor dit schooljaar niet wil voortzetten, moest de sleutel 
vóór het begin van de zomervakantie bij de administratie inleveren, waarna de borgsom wordt terugbetaald. Indien de 
sleutel niet is ingeleverd zal de locker worden voorzien van een nieuw slot en vervalt de borgsom aan de school. 
Zevendeklassers regelden een locker tijdens de eerste schooldagen via hun mentor(en). 
 

 

10. Afwezigheid leerlingen melden 
Het komt regelmatig voor dat leerlingen door hun ouders niet op de juiste wijze worden afgemeld. Ziekmeldingen en 
andere afwezigheidsmeldingen willen we bv. niet via e-mail ontvangen, omdat dit fraudegevoelig is. In de schoolgids en 
op de website staat hoe de leerlingen afgemeld moeten worden. Hieronder een samenvatting en wat aandachtspunten. 
Ziekte: mondeling via de absentenmelder liefst vóór 9.00 uur; tel. 024 - 3 820 462. We gaan ervanuit dat leerlingen alle 
lesuren volgen: ofwel een leerling is ziek en komt niet op school, ofwel een leerling is niet ziek en volgt alle lessen en 
activiteiten van die dag. Een halve dag ziek melden is voor ouders niet mogelijk. Zijn er omstandigheden waarvan u 
meent dat ze het missen van lessen legitimeren, dan zal dit vooraf met een van de teamleiders overlegd moeten worden. 
Indien uw kind, ondanks dat hij/zij niet helemaal fit is, toch naar school gaat, is het handig als u dit op een briefje 
toelicht. Als in de loop van de dag blijkt dat het niet meer gaat, levert de leerling dit briefje in bij de teamleider. De 
teamleider neemt doorgaans contact op met (een van) de ouders. 
Leerlingen die afwezig zijn op de dag dat er een PTA-onderdeel (schoolexamen) wordt afgenomen, kunnen bij 
geoorloofde afwezigheid wegens ziekte een herkansing aanvragen, zie het examenreglement. Wanneer de afwezigheid 
niet geoorloofd was (bijvoorbeeld een halve dag ziekmelding door ouders), is er geen herkansingsrecht en zal er een 1,0 
worden ingevuld bij het betreffende schoolexamenonderdeel. 
Ouders melden via de absentenmelder of een briefje dat de leerling weer beter is, wanneer hij of zij na een ziekteperiode 
weer naar school gaat. 
Dokter/tandarts/etc.: mondeling via de absentenmelder liefst vóór 9.00 uur; tel. 024-3 820 462, of vooraf een 
handgeschreven briefje aan de leerling meegeven voorzien van datum, klas, voor- en achternaam van de leerling. 
Wanneer een afwezigheidsmelding niet tijdig wordt gedaan, wordt de betreffende leerling voor de verzuimde uren als 
ongeoorloofd afwezig geadministreerd. 
Bijzonder verlof: elk ander verlof dient te allen tijde en ruim van tevoren per e-mail of brief aangevraagd te worden bij 
de rector, Mevr. W. Kasbergen, w.kasbergen@kgcnijmegen.nl Het aanvraagformulier kunt u via de website invullen, 
opslaan en dan versturen. Pas na toestemming zal deze absentie geoorloofd zijn. 
Briefjes dienen alleen te worden ingeleverd bij de receptie (niet bij een docent, bij de mentor of bij anderen)! 
Voor het doorgeven van gewijzigde tandartsafspraken e.d. van uw  zoon/dochter, niet de conciërge of receptie 
benaderen, maar rechtstreeks via de absentenmelder! 
Voor leerlingen van 18 jaar en ouder gelden dezelfde regels en geven ouders de absentie door. 

mailto:w.kasbergen@kgcnijmegen.nl
https://www.kgcnijmegen.nl/Organisatie/Verzuimverlof.aspx


 

   

11. Schoolarts 
Beste leerlingen en ouders, ik wil me graag even voorstellen. Mijn naam is Nicole Brienen en 
m.i.v. 1 september ben ik jullie schoolarts op het Karel de Grote College. Mijn taak is mee te 
denken bij gezondheidsproblemen van leerlingen. Het kan zijn dat de zorgcoördinatoren mij 
vragen een leerling samen met diens ouders op te roepen voor een gesprek, bijvoorbeeld wanneer 
een leerling veel verzuimt. Samen zoeken we dan naar een oplossing: wat is er nodig om weer 
(volledig) naar school te kunnen gaan? Maar leerlingen en ouders kunnen mij natuurlijk ook zelf 
benaderen als ze een vraag hebben. Mijn werkplaats is in de omloop, achter de Grote Zaal, in de 
kamer waar voorheen de teamleiders zaten. Ik ben het beste te bereiken via e-mail: 
nbrienen@ggdgelderlandzuid.nl Misschien tot ziens! 

12.  Open dag 
Op zaterdag 24 februari 2018 vindt de jaarlijkse open dag plaats. Wij willen er op wijzen dat deze dag beschouwd moet 
worden als een reguliere schooldag, die elders in het jaartotaal wordt gecompenseerd, nl. op woensdag 28 februari. 
Ofschoon wij lang niet op alle leerlingen een beroep zullen doen om deze dag op school aanwezig te zijn, worden wij 
toch ieder jaar geconfronteerd met afmeldingen van opgeroepen leerlingen, vaak ook nog op het laatste moment. Onder 
verwijzing naar de schoolgids, de jaarplanning en dit bericht zullen wij deze afzegging niet accepteren. Wanneer er een 
gewichtige reden is om op zaterdag 24 februari verstek te laten gaan, zoals bijvoorbeeld een familiefeest, dan zouden 
wij dat graag vóór de kerstvakantie vernemen. Onder gewichtige redenen vallen wat ons betreft geen sportwedstrijden of 
–trainingen, muzieklessen of weekendbaantjes.  
 

 

13. Oudergesprekken 
Dit jaar zijn de oudergesprekken eerder gepland dan vorige jaren, en wel op de volgende avonden: 
woensdag 6 december 2017  
dinsdag 12 december 2017  
donderdag 14 december 2017  
maandag 18 december 2017 

- Schrijft u deze data alvast in uw agenda, zodat u deze avonden beschikbaar bent. 
- Zorgt u er alvast voor dat u als ouder in Magister kunt inloggen. Dat is nl. nodig om een gesprek te plannen. 
- Daarvoor heeft u uw inloggegevens nodig: gebruikersnaam en wachtwoord.  
- Mocht u uw gebruikersnaam en / of wachtwoord niet (meer) weten, dan kunt u op onze website terecht. 

Onderaan deze pagina gaat u dan naar het tabblad ‘ouders’ onder het kopje ‘wachtwoord vergeten’. Wij 
adviseren u dringend om dit nu alvast te regelen.  

- Alleen de ouder die in Magister als ‘ouder 1’ staat genoteerd, kan zich voor een oudergesprek inschrijven. 
Meestal is dit de moeder. 

 
 

Karel de Grote College 
Regionale vrijeschool voor voortgezet onderwijs 
 
Adres Karel de Grote College Tel. 024 382 04 60 Website www.kgcnijmegen.nl 
 Wilhelminasingel 13-15, Fax. 024 382 04 61 E-mail post@kgcnijmegen.nl 
 6524 AJ Nijmegen   IBAN NL30 RABO 0129 885 134 

 

mailto:nbrienen@ggdgelderlandzuid.nl
https://www.kgcnijmegen.nl/Contact.aspx
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