BLARIACUMCOLLEGE
HANDIGE INFORMATIE
2017-2018
JUNIORCOLLEGE
Drie Decembersingel 40
5922 BD Venlo-Blerick

TELEFOON
(077) 359 0200

SENIORCOLLEGE
Drie Decembersingel 36
5922 BD Venlo-Blerick

ZIEKMELDINGEN
(077) 359 0222D'

'(3(1'$1&(HCONSCIENCESTRAAT
Hendrik Consciencestraat 46
5921 AS Venlo

'(3(1'$1&(LA VITA SANA
Drie Decembersingel 44 B
5921 AC Venlo

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN
Schoolbegin
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Carnaval
Goede Vrijdag
Paasmaandag
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinkstermaandag
Zomervakantie

maandag 28 augustus 2017
maandag 16 oktober t/m vrijdag 20 oktober 2017
maandag 25 december t/m vrijdag 05 januari 2018
maandag 12 februari t/m vrijdag 16 februari 2018
vrijdag 30 maart 2018
maandag 02 april 2018
vrijdag 27 april 2018
maandag 30 april t/m vrijdag 11 mei 2018
donderdag 10 mei 2018
maandag 21 mei 2018
vanaf maandag 9 juli t/m vrijdag 17 augustus 2018

LESVRIJE DAGEN VOOR LEERLINGEN
(maar mogelijk wel andere activiteiten)
Hele dag lesvrij
Hele dag lesvrij
Hele dag lesvrij
’s Middags lesvrij

maandag 28 augustus 2017
donderdag 21 september 2017
vrijdag 13 oktober 2017
vrijdag 22 december 2017

Vier dagen geen les,
wel andere activiteiten op school

maandag 02 juli t/m donderdag 05 juli 2018

‘s Ochtends rapportenuitreiking /
’s Middags start zomervakantie

vrijdagmiddag 06 juli 2018

In uitzonderlijke situaties kan hiervan worden afgeweken.
De lesvrije dagen zijn een maatregel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

LESTIJDEN

Het Blariacumcollege vindt het belangrijk dat er rust en structuur is. Daarnaast vinden wij het
belangrijk maatwerk te leveren. Dat is ook in de lesroosters terug te vinden. De lessen worden
verzorgd tussen 08.30 en 16.00 uur. Elke klas heeft 2x per dag een pauze. De tijdstippen van de
pauzes zijn afhankelijk van de afdeling en het gebouw.
Zo zorgen we ervoor dat het ook tijdens de pauzes niet te druk is in de kantine. Bij aanvang van het
schooljaar krijgen alle leerlingen een persoonlijk rooster. Dit rooster is ook te vinden in Magister.

ROOSTERS

Elke leerling heeft een persoonlijk lesrooster dat uw zoon of dochter ontvangt via de schoolmail.
De lesroosters zijn ook te vinden op www.blariacum.nl. Proefwerkweekroosters worden eveneens
gepubliceerd op de website.

ROOSTERWIJZIGINGEN

Voor dagelijkse roosterwijzigingen houdt uw zoon of dochter de infoschermen in school in de gaten.
Op een smartphone of tablet kunnen u en uw kind de app ‘Roosterwijzigingen Blariacum’ installeren,
dan krijgt u een push-notificatie als er voor de klas van uw zoon of dochter een roosterwijziging is.
De app is beschikbaar voor iOS, Android en Windows Phone.

BELANGRIJKE DATA
TOETSWEEK 1:

RAPPORT 1:

TOETSWEEK 2

RAPPORT 2:

TOETSWEEK 3

RAPPORT 3:

TOETSWEEK 4

RAPPORT 4:

MIJN ZOON / DOCHTER ZIT IN KLAS
MENTOR / E-MAIL ADRES
MENTOR / TELEFOONNUMMER
LOGIN MAGISTER / E-MAIL ADRES

Vragen over Magister? mwp-blc@ogvo.nl
Andere vragen? info-blc@ogvo.nl
Meer informatie? www.blariacum.nl

