
Belangrijke informatie 

schooljaar 2022-2023

Magister
Magister 6 is het leerlingvolgsysteem 

waarmee de school werkt. Als je ouders 

niet meer kunnen inloggen, dan kunnen ze 

contact opnemen met onze administratie: 

020 579 71 30.

De grondwet van het 
Cburg College
1. We respecteren elkaar.
2. We helpen elkaar en werken samen.
3. We zijn actief in de les. 
4. We houden de school netjes.
5. We gebruiken de telefoon alleen 
    in de aula en in de kantine.
6. Jassen, petten en capuchons dragen 
    we buiten.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over het onderwijs op 

onze school in onze digitale schoolgids. De uit-

gebreide schoolregels vind je in paragraaf 4.3.

www.cburgcollege.nl/onderwijs/schoolgids

Bellen bij ziekte en 
afwezigheid
Als je onverwacht niet naar school kunt, 

bijvoorbeeld omdat je ziek bent,dan 

moeten je ouders dit tussen 08.00 en 

08.30 uur melden: telefonisch (020) 579 

71 30, via Magister of via mail absentie@

cburgcollege.vova.nl. Gebeurt dit niet, 

dan wordt de absentie als ongeoorloofd 

verzuim beschouwd. Zodra je weer op 

school komt, heb je een absentiebrief 

van thuis bij je. Deze lever je in bij de 

receptie. Meer informatie over verzuim, 

vind je in de schoolgids.

Vakanties en andere belangrijke data
Herfstvakantie  maandag 17 oktober 2022 t/m vrijdag 21 oktober 2022

Kerstvakantie  maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie  maandag 27 februari 2023 t/m vrijdag 3 maart 2023

Tweede Paasdag   maandag 10 april 2023

Meivakantie  maandag 24 april 2023 t/m vrijdag 5 mei 2023

Hemelvaart   donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei 2023

Pinksteren   maandag 29 mei 2023

Zomervakantie  maandag 24 juli 2023 t/m vrijdag 1 september 2023
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Lestijden

1e lesuur  08.30 - 09.20 uur  
2e lesuur   09.20 - 10.10 uur   
pauze   10.10 - 10.30 uur   
3e lesuur   10.30 - 11.20 uur  
4e lesuur   11.30 - 12.10 uur  
pauze   12.10 - 12.40 uur  
5e lesuur   12.40 - 13.30 uur  
6e lesuur   13.30 - 14.20 uur  
7e lesuur   14.20 - 15.10 uur  
8e lesuur  15.10 - 16.00 uur 

Je moet alle schooltijden 
beschikbaar zijn. 
De schoolleiding houdt zich 
het recht voor gedurende het 
schooljaar het lesrooster te 
wijzigen. De leerling dient van 
07.30 - 16.45 uur beschikbaar 
te zijn voor het volgen van de 
lessen.

Informatieavond ouders (alle leerlingen)

dinsdag 20 september, 19.00 - 20.30 uur

Rapport ophalen / 10 min. gesprekken

Rapport 1 maandag 21 november 2022 (15.00 - 20.00 uur)

Rapport 2 donderdag 16 februari 2023 (15.00 - 20.00 uur)

Rapport 3 woensdag 10 mei 2023 (15.00 - 20.00 uur)

Rapport 4 woensdag 19 juli 2023 (in de ochtend)

Bijeenkomsten klankbordgroep ouders (17.00 - 18.00 uur)

dinsdag 25 oktober 2022

dinsdag 17 januari 2023

dinsdag 4 april 2023

dinsdag 13 juni 2023

Lesvrije dagen

maandag 29 augustus 2022

dinsdag 30 augustus 2022

dinsdag 11 oktober 2022

woensdag 16 november 2022

donderdag 1 december 2022

vrijdag 23 december 2022

donderdag 9 februari 2023

dinsdag 21 maart 2023

woensdag 19 april 2023

maandag 17 juli 2023

donderdag 20 juli 2023

vrijdag 21 juli 2023

Op onze website vind je de volledige jaaragenda.


