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Inhoudsopgave

Je leest nu de schoolgids van Caleido. In deze gids 

staat informatie over de school. Als je vragen hebt, 

kun je hier het antwoord vinden.

Je kunt ook altijd vragen stellen op school.

Op www.caleido-isk.nl vind je ook informatie. 
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ISK
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De ISK is de afdeling waar jij naar toe zult gaan. Het hoort bij het Zuyderzee Lyceum. 

Leerlingen van 12 tot 18 jaar zijn welkom op onze school. De ISK heeft verschillende 

niveaus: instroom, doorstroom en uitstroom.

Instroom

Als je in een instroomgroep zit, zit je nog maar net op onze school. Je leert in deze 

klassen de eerste Nederlandse woorden en zinnen.

Doorstroom 

Als je in een doorstroomgroep zit gaat het meer over begrijpen van de Nederlandse 

taal. Je leert nog steeds woorden en zinnen maar er komt ook grammatica en spelling 

bij. 

Uitstroom

In de uitstroomgroep gaat het over het toepassen van de Nederlandse taal. Je gaat 

bijvoorbeeld werkstukken maken en presentaties geven. Je bent bijna klaar om naar 

het regulier onderwijs te gaan. Je krijgt ook lessen om je te helpen bij het kiezen van je 

volgende opleiding. Je krijgt ook lessen om je te helpen bij het kiezen van je volgende 

opleiding. 

Je zit ongeveer 2 jaar op onze school. Jouw mentor en de docenten helpen je om zo 

snel mogelijk naar een hoger niveau te komen en zij vertellen je wanneer je naar een 

Nederlandse school kunt. In de Nederlandse wet staat dat je tot 18 jaar van maandag 

tot en met vrijdag naar school moet. 

Vervolgopleiding

Als je klaar bent met deze school, krijg je een certificaat.  Dan kun je, als je tussen de 

12 en 16 jaar bent, naar het voortgezet onderwijs (VMBO BB/KB/GT, HAVO of VWO). 

Als je ouder dan 16 jaar bent, ga je naar het MBO. Je leert hier voor een beroep.
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Rapporten

Je krijgt twee keer per jaar een rapport. Een rapport voor de kerstvakantie en een 

rapport voor de zomervakantie. Hier staan de cijfers in die je hebt gehaald op school.

Huiswerk 

Bij sommige vakken kun je huiswerk krijgen. Je hoort van de docent wanneer het 

huiswerk klaar moet zijn. Het huiswerk kun je thuis maken of op school. 

Toetsen

Bij veel vakken krijg je toetsen. Voor de toetsen krijg je een cijfer. Drie keer per jaar 

maak je TOA-toetsen. Deze toetsen maak je zodat de docent kan zien hoe goed je 

Nederlands is. De docent gebruikt deze toetsen ook om te zien of je naar een andere 

klas  of een andere school kunt gaan. Sommige leerlingen maken een SON-R-toets, 

dat is een intelligentietoets zonder taal.

Magister

Magister is een app. Vraag je mentor om de inloggegevens voor Magister. In Magister 

kun je bijvoorbeeld zien voor welke vakken je huiswerk hebt, hoe vaak je te laat bent 

geweest en hoe je rooster eruit ziet. 

Mentor

Elke klas heeft een eigen mentor. De mentor bespreekt hoe het met jou gaat op 

school en of je naar een andere klas gaat. 

Als je een probleem hebt, kun je naar je mentor gaan. Je mentor zal je dan proberen te 

helpen.  

Vertrouwenspersoon

Je kunt met de vertrouwenspersoon praten, als je iets liever niet met je mentor wilt 

bespreken. Je kunt op school altijd vragen wie de vertrouwenspersonen op onze 

school zijn.

Zorgcoördinator

De zorgcoördinator is er om hulp van buiten de school te regelen als niemand 

in de school jouw probleem kan oplossen. Soms zegt je mentor dat je naar 

de zorgcoördinator kunt gaan om iets te vragen. Of soms zal je mentor de 

zorgcoördinator om hulp vragen. 

De vakken
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Instroom
 Nederlands
 Rekenen
 Burgerschap
 Muziek
 CKV
 Sport (en zwemmen)

Doorstroom
 Nederlands
 Rekenen
 Burgerschap
 Muziek
 CKV
 Sport (en zwemmen)
 Engels
 Wiskunde

Uitstroom
 Nederlands
 Rekenen
 Burgerschap
 Muziek
 CKV
 Sport (en zwemmen)
 Engels
 Wiskunde
 Loopbaanoriëntatie
 Economie

De vakken
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Het rooster

In de pauze moet je naar de kantine. Daar kun je je brood opeten en wat drinken. Je 

mag in de pauze niet in de gang, of het lokaal blijven. Tijdens de pauze kun je naar de 

wc, voordat de bel gaat. Als de bel gaat, ga je naar boven of naar de volgende les. 

Wat is belangrijk op school?

• Je moet respect hebben en aardig zijn voor andere leerlingen en iedereen die 

 op school werkt. 

• Je hebt op school geen kauwgum, energiedrank, alcohol, drugs, wapens of 

 vuurwerk bij je. Je mag ook niet roken in en om de school. 

• Op school vechten we niet met elkaar. 

• Je draagt op school gepaste kleding. Dit betekent dat je op school geen korte

  rokjes, korte shirtjes, hemdjes of een te korte broek aan hebt.

• Je gedraagt je netjes, niet aanstootgevend.

 

De lessen duren 50 minuten, maar sommige vakken duren langer dan 1 lesuur. 

Hieronder staan de lestijden. Jouw rooster krijg je van je docent.

 08.25 uur De eerste bel gaat; Je gaat naar je klas. 

 08.30 uur De tweede bel gaat. Je zit in de klas. 

  

 08.30 - 09.20  uur 1e lesuur

 09.20 - 10.10  uur 2e lesuur

 

 10.10 - 10.25 uur Pauze: 

  Je hebt geen les en je kan even wat eten of drinken. 

 10.30 - 11.20  uur 3e lesuur

 11.20 - 12.10 uur 4e lesuur

 12.10 - 13.00 uur 5e lesuur

 13.00 - 13.25 uur Pauze:

  Je hebt geen les. Je hebt tijd om te eten en drinken. 

 13.25 - 14.20 uur 6e lesuur

 14.20 - 15.10 uur 7e lesuur
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Eerste schooldag

Adres: 

Kopen voor school: Tas voor schoolspullen

   

  Schoolagenda 

  Map, 23-rings

  Papier met lijntjes voor in je map

  Grijs potlood (HB)

  Gum

  Puntenslijper

  Pen

  Koptelefoon, of oortjes 

Deze spullen moet je elke dag meenemen naar school. De boeken die je van school 

krijgt, moet je ook elke dag meenemen naar school. Als je wilt, kun je op school een 

kluisje krijgen. Een kluisje kost € 10,-. Je krijgt deze €10,- weer terug, als je je sleutel 

weer inlevert. School mag in jouw kluisje kijken als ze denken dat je er iets bewaart 

wat niet mag. Bijvoorbeeld als school denkt dat jij drugs in je kluisje hebt. Voor sport 

moet je kleding kopen. Dit kost € 20,-. Op de dagen dat je sport hebt, moet je je 

sportkleren meenemen. 

Wifi-code

Je krijgt van je mentor een wifi-code. Elke leerling krijgt een eigen wificode. 

Vervoer

Als je op het AZC woont, kun je naar het COA voor het aanvragen van een

OV-chipkaart. Zij kunnen je ook helpen met het kopen van een fiets. 

Als je niet op het AZC woont, moet je zelf een OV-Chipkaart regelen. 

Vluchtelingenwerk (VWN) kan je hier bij helpen. Je moet ook zelf een fiets kopen. 

Financiële ouderbijdrage

Als een leerling niet op het AZC woont, vragen we een financiële bijdrage van de 

ouders. Het gaat om een vrijwillige bijdrage van € 40,-. Dit geld gebruiken we 

bijvoorbeeld om schoolreisjes van te betalen. De leerlingen krijgen hierover een brief 

met meer informatie. 

Caleido Emmeloord  

Nagelerweg 4  

8304 AB Emmeloord  

0527-635930

Caleido Lemmer  

Lennastraat 14

8531 JZ Lemmer

0514-856295
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Verzuim
Natuurlijk wil je zo weinig mogelijk verzuimen en zoveel mogelijk op school zijn. 

En op tijd in de les! Je lessen wil je natuurlijk niet missen. Maar als verzuim dan toch 

gebeurt dan heeft dit consequenties, ook wanneer je onbedoeld nog even lekker lag te 

slapen…

Te laat of lessen missen?

Wanneer je te laat in de lessen komt of lessen mist heeft dit consequenties. Dit 

noemen we ongeoorloofd verzuim. Je zult dan tijd moeten inhalen volgens de 

afspraken van school. Dit betekent dat je eerder op school moet komen of langer moet 

blijven. Hierover worden met jou afspraken gemaakt waar je je aan moet houden. 

Leerplichtwet

Bij ongeoorloofd verzuim overtreed je de Leerplichtwet. Bij aanhoudend verzuim word 

je aangemeld voor een gesprek met de leerplichtambtenaar. 

Ongeoorloofd verzuim kan uiteindelijk als gevolg hebben dat je een Haltstraf krijgt. 

Dit bestaat meestal uit een taakstraf. Een Haltstraf kun je maar 1x krijgen. Ga je door 

met ongeoorloofd verzuim dan kan het zover komen dat je voor de kinderrechter moet 

verschijnen samen met je ouder(s)/verzorger(s).

Afspraak?

Als het lukt probeer je afspraken zoveel mogelijk buiten je lesrooster om te regelen. 

Lukt dit niet, dan zorg je ervoor dat je je afspraak minimaal een dag van tevoren hebt 

doorgegeven op school, zodat dit in ons systeem kan worden gezet. Op die manier 

weten we dat je niet komt. Wel zo handig. Belangrijk om te weten is dat wij je vanuit 

school geen vrij mogen geven voor het tolken bij afspraken voor je familie. Doe je dit 

wel dan ben je ongeoorloofd afwezig. 

Ziek?

Als je ziek bent, moeten je ouder(s)/verzorger(s) je ziekmelden door om 8 uur te bellen 

naar school. Op die manier weten we dat je niet komt die dag. Als je ziek bent, en er 

wordt niet naar school gebeld, dan ben je ongeoorloofd afwezig. Dit betekent dat je de 

uren die je niet op school bent geweest moet inhalen. 
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Onder normaal ziekteverzuim verstaan wij dat je 2x per schooljaar ziek bent. Ben je 

vaker ziek dan volgen we dat in ons systeem en zal de zorgcoördinator hierover met je 

in gesprek gaan. Bij aanhoudend ziekteverzuim word je eventueel opgeroepen door de 

GGD of de leerplichtambtenaar. Vooraf ontvang je hierover een brief vanuit school. 

Als er een goede reden is voor je ziekteverzuim dan wordt dit bij jouw naam 

genoteerd, samen met de eventuele afspraken hierover. 

Echter blijkt vaak dat leerlingen zich te gemakkelijk ziekmelden, bijvoorbeeld wanneer 

ze zich ‘niet lekker voelen’. Wanneer je je niet lekker voelt verwachten wij, en de 

leerplichtambtenaar dat je gewoon naar school gaat. Je voelt je dan minder prettig, 

maar bent niet echt ziek, zoals bijvoorbeeld als je verkouden bent. 

Mochten er problemen spelen waardoor jij het minder leuk vindt op school of 

waardoor het minder goed lukt om naar school te gaan, bijvoorbeeld omdat:

- je gepest wordt

- je bang of angstig bent

- er thuis dingen spelen

- je niet lekker in je vel zit.

Dan is het belangrijk dat je dit met iemand bespreekt. Je kunt binnen school altijd 

bij je mentor of de zorgcoördinator terecht. Ook mogen je ouder(s)/verzorger(s) dat 

doen, wanneer het jou zelf niet lukt om dit aan te geven op school. Dat is niet erg. Je 

ouder(s)/verzorger(s) kunnen altijd contact opnemen met school.

Het is wel belangrijk dat we dit weten, zodat we met elkaar kunnen kijken hoe we jou 

kunnen helpen of wat we kunnen doen om het voor jou makkelijker te maken. Daar 

zijn we voor! 

OLC

OLC betekent Open Leer Centrum. In het OLC kun je:

 -  vragen stellen over de school

 -  huiswerk maken

 -  boeken lenen

 -  op de computer werken

 -  extra hulp krijgen.

Maar ook als je uren in moet halen, moet je in het OLC zitten.
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Schoolregels

Je komt op tijd voor je les.

Je doet mee in de les.

Je neemt iedere dag je schooltas met schoolspullen mee.

Je hebt je huiswerk af.

Je mag niet eten of drinken in de les.

Je mag niet roken op het schoolplein.

Je telefoon moet uit in de les.

Je draagt geen pet, hoed of muts in de school.

Geen energydrank op school.

Op school praat je Nederlands.

Je draagt alleen oortjes als de docent zegt dat het goed is. 

 Je draagt geen jas in de klas.

Je draagt sportkleren en sportschoenen tijdens de sportles. 
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Dit zijn 
onze locaties: 

www.caleido-isk.nl

Onderdeel van:

• Caleido Emmeloord 

 Nagelerweg 4 

 8304 AB Emmeloord

 Telefoonnummer: 0527-635930

• Caleido Lemmer

 Lennastraat 14

 8531 JZ Lemmer

 Telefoonnummer: 0514-856295


