Informatie over de start
van het nieuwe schooljaar!

2017-2018

Zaterdag 8 juli 2017: begin van de zomervakantie voor iedere leerling.
Even niet meer denken aan school, boeken, lessen of proefwerken.
Toch komt er een moment dat leerlingen (en ouders/verzorgers) hun
aandacht weer gaan richten op het nieuwe schooljaar. Wanneer
beginnen ook alweer de lessen? Wanneer is de administratie weer
geopend? Wanneer verschijnen de nieuwe informatiegids, het
leerlingenstatuut en het boekje met de overgangsnormen op de
schoolsite? Wanneer verschijnt de nieuwe jaarplanning? Krijg ik een
nieuw inlogaccount voor Magister (het schooladministratiepakket)
of voor de Learning Portal (in de Onderwijs op Maat groepen) of voor
Fronter (de elektronische leeromgeving)?
Op deze en andere vragen geeft onderstaande tekst ongetwijfeld
het antwoord. Voor nu wensen we iedereen een prettige
zomervakantie en tot ziens in het nieuwe schooljaar 17-18!
Wanneer begint het schooljaar?

Wanneer beginnen de brugklassen?

Vrijdag 18 augustus

Dinsdag 22 augustus

De leerlingen kunnen in de loop van vrijdag 18 augustus in Magister
zien in welke klas ze zijn geplaatst (voor zover al niet bekend) en
hoe hun standaard lesrooster eruit ziet.
Rond vrijdag 18 augustus krijgen brugklassers een herinneringskaartje
in de bus (met alle klassenfoto’s in miniatuur) met informatie over de
eerste dagen van het schooljaar.

Om 10.00 uur starten de brugklassen zoals gewoonlijk met
de voorbereiding van de WENdagen (dit duurt tot ongeveer
12.30 uur). Ook ontvangen zij al informatie over de ‘uitdeeldag’
van de notebooks op maandag 28 augustus.

Maandag 21 augustus
Dit is een studiedag voor de medewerkers van het Picasso Lyceum.
Deze dag zijn er dus nog geen lessen voor de leerlingen.
Op de schoolsite kunnen de leerlingen vanaf maandag 21 augustus
ook hun dagelijkse roosterwijzigingen zien in hun lesrooster.
Ze kunnen dan zien welke lessen ze hebben op dinsdag 22 augustus,
welke boeken ze moeten meenemen en welke roosterwijzigingen
er eventueel zijn.

Dinsdag 22 augustus
9.15 uur. Om de mentoren een goede start met hun mentorklassen
te laten maken, beginnen alle klassen (vanaf klas 2) om 9.15 uur met
een uitgebreid mentoruur (9.15 uur - 10.45 uur).
10.00 uur. De eerste klassen starten met de voorbereiding op
de WENdagen. Dit duurt tot 12.30 uur. Zie kolom hiernaast met
informatie over de brugklassen.
11.00 uur. De tweede klassen en hoger starten dan met de lessen
volgens het lesrooster.

Woensdag 23 augustus
Om 12.00 uur verzamelen de brugklassen op de parkeerplaats bij
Silverdome (Van der Hagenstraat). Het vertrek naar de WENdagen
in Zeist staat gepland voor 12.45 uur.

Vrijdag 25 augustus
Rond de klok van 15.15 uur zijn de brugklassen weer terug op dezelfde
parkeerplaats.

Maandag 28 augustus
Deze dag is er een aangepast rooster in verband met de ‘uitdeeldag’
van de notebooks. Brugklasleerlingen ontvangen dan ook hun
inlogaccounts voor het netwerk, Magister, de Learning Portal, Fronter
en de schoolmail. Voor de volledigheid: ook leerlingen die gaan
werken met een eigen laptop volgen deze dag dit aangepaste rooster.

Wanneer beginnen de TOPklassen?
De TOPklassen voor de klassen 2 (en 3) beginnen op
donderdag 31 augustus.
De TOPklassen voor klas 1 beginnen op woensdag 6 september.

Informatie over de start van het nieuwe schooljaar 2017-2018 – Picasso Lyceum

Wat zijn de openingstijden van
de administratie?

Wanneer ontvang ik inloggegevens voor
het schooladministratiepakket Magister?

De administratie van het Picasso Lyceum is met ingang van vrijdag
18 augustus als volgt weer bereikbaar:
• In de laatste week van de zomervakantie op vrijdag 18 augustus
van 10.00 tot 15.00 uur.
• Maandag 21 augustus is de administratie niet bereikbaar vanwege
een studiedag voor alle medewerkers van het Picasso Lyceum.
• Met ingang van dinsdag 22 augustus is de administratie weer
dagelijks bereikbaar van 08.00 tot 16.00 uur.

Nieuwe ouders/verzorgers van nieuwe brugklasleerlingen
ontvangen vrijdag 18 augustus, in de laatste week van de
zomervakantie, per post een brief met de accountgegevens voor het
leerlingvolgsysteem Magister. Deze accounts zijn met ingang van
maandag 21 augustus actief en blijven gedurende de gehele
schoolloopbaan gelijk.

Vragen voor de administratie?
info@picasso-lyceum.nl

Vragen van financiële aard?
Mocht u een vraag hebben van financiële aard dan kunt u direct
contact opnemen met mw. Baak: ibaak@scz.nl. De administratie van
school is met ingang van donderdag 17 augustus weer bereikbaar.

Wanneer verschijnen de infogids,
leerlingenstatuut en boekje overgangsnormen
op de schoolsite?
De nieuwe informatiegids voor het schooljaar 2017-2018 wordt
in eerste week van de zomervakantie op de website geplaatst
(homepage>Info>documenten). Het boekje met overgangsnormen
en het leerlingenstatuut worden medio september op de schoolsite
geplaatst (homepage>info>documenten).

Huidige ouders/verzorgers van nieuwe brugklasleerlingen (maar al
wel met een zoon of dochter op het Picasso Lyceum) kunnen van
hun huidige accountgegevens gebruik blijven maken, deze blijven
namelijk ongewijzigd.
Nieuwe ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen in leerjaar 2 en
hoger ontvangen vrijdag 18 augustus, in de laatste week van de
zomervakantie, per post een brief met hun accountgegevens.
Deze accounts zijn met ingang van maandag 21 augustus actief
en blijven gedurende de gehele schoolloopbaan gelijk.
Huidige ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen in leerjaar 2 en
hoger (maar al wel met een zoon of dochter op het Picasso Lyceum)
kunnen van hun huidige accountgegevens gebruik blijven maken,
deze blijven namelijk ongewijzigd.
Vragen over Magister of Fronter?
pl.helpdesk@scz.nl
Vragen over de Learning Portal?
Neemt u dan contact op met de coach.

Nieuwe PTA’s en PTO’s
De nieuwe PTA’s (Programma van Toetsing en Afsluiting, voor
de bovenbouw) en PTO’s (Programma’s van Toetsing Onderbouw)
worden medio september op de schoolsite geplaatst
(homepage>Info>documenten).

Documenten
Vrijwel alle documenten, protocollen, folders, boekjes, formulieren
enz. staan op de schoolsite (homepage>Info>documenten) en
kunnen daar worden geraadpleegd. Hier staan bijvoorbeeld ook
het formulier Aanvraag medisch verlof en het formulier
Aanwezigheidsmelding. In de eerste weken van het schooljaar
worden, voor zover van toepassing, de nieuwe versies geplaatst
(de datum van plaatsing wordt erbij vermeld).

Vragen over de laptop?
pl.systeembeheer@scz.nl

De elektronische leeromgeving Fronter
Met ingang van maandag 21 augustus zijn alle leerlingen gekoppeld
aan de nieuwe klassen voor het schooljaar 2017-2018.

Hoe zit het met de lessen L.O.?
De lessen lichamelijke opvoeding van de week van maandag
21 augustus kennen vanwege de wendagen van de brugklassen
een aangepast rooster voor alle klassen. Het is handig om de
onderstaande informatie aandachtig door te nemen.

Nieuwsbrief voor ouders/verzorgers en mailbrieven
In het schooljaar 2017-2018 worden er weer maandelijks digitale
nieuwsbrieven naar ouders/verzorgers gestuurd. Daarnaast worden
ook mailbrieven verzonden met informatie over schoolactiviteiten.

Op dinsdag 22 augustus gaan de lessen L.O. volgens het aangepaste
lesrooster van start voor klas 2 t/m klas 6.
Woensdag 23 t/m vrijdag 25 augustus vervallen de lessen L.O. van
alle klassen in verband met de wendagen van de brugklassen.

Jaarprogramma 2017-2018
Op de schoolsite (homepage>Info>Jaarprogramma) wordt in
de eerste week van de zomervakantie het concept jaarprogramma
geplaatst. Dit jaarprogramma 2017-2018 wordt gedurende het
schooljaar regelmatig geactualiseerd.

www.picasso-lyceum.nl

Zoals bekend hebben brugklassen, de klassen 2 havo/vwo en de
groepen Dali 1, 2 en 3 iedere week een vast blokuur L.O. en om
de week een wisselblokuur L.O. Deze wisselblokuren zijn in de regel
het 1e/2e uur of de laatste uren van de lesdag.
In de periode tot de herfstvakantie vinden de lessen L.O. buiten plaats
(op de velden van FC Zoetermeer).

