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Geachte ouders/verzorgers,
Hierbij ontvangt u de jaargids 2018-2019 voor de start
van het nieuwe schooljaar.
U vindt hierin onder meer belangrijke informatie
over schooltijden, vakanties, schoolregels, namen en
adressen.
Indien u vragen heeft, kunt u uiteraard contact op
nemen met de mentor van uw kind.
Wij hopen op een goede samenwerking met u en uw
kind dit schooljaar!
Graag wijzen we u ook op onze website:
www.esloocollege.nl
Veel belangrijke informatie vindt u op de site.
Team Esloo College
Den Haag, augustus 2018

Esloo College
Noordpolderkade 167
2516 JE DEN HAAG
T: 070 – 700 2500
info@esloocollege.nl

Contactpersonen:

Mevrouw S. Jellema – directeur
s.jellema@esloocollege.nl
De heer W. van Rongen – teamleider
w.vanrongen@esloocollege.nl
De heer M. Malaihollo – teamleider
m.malaihollo@esloocollege.nl
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ESLOO COLLEGE :
PRAKTIJKONDERWIJS
DAT WERKT!
Lestijden:
van		tot
Coaching
08.15 uur
08.45
Mentorkwartier 08.45 uur
09.00
1e lesblok
09.00 uur
10.40
Pauze
10.40 uur
10.55
2e lesblok
10.55 uur
12.35
Pauze
12.35 uur
13.05
3e lesblok
13.05 uur
14.45
CKS
14.45 uur
15.45

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Schooltijden

Rondom de oefenbedrijven kunnen er soms andere
werktijden gelden. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat
leerlingen van de horeca ’s middags, of aan het begin
van de avond ingeroosterd worden.
Tijdens de rapportvergaderingen (1 week, 2x per jaar)
geldt een minirooster en duurt een lesblok 80 i.p.v.
100 minuten.

CKS

Het vak CKS neemt een belangrijke plaats in op onze
school. De letters staan voor Cultuur, Kunst en Sport.
De meeste lessen worden gegeven door externe docenten. De eerste en tweede jaars hebben 2 keer per
week CKS. De derde jaars hebben 1 keer in de week
CKS.
Deze lessen vallen binnen het rooster en zijn dus
verplicht.
CKS duurt 60 minuten.

Coaching

Om 08.15 uur vindt de coaching plaats. Uw kind heeft
dan gesprekken met de coach. De coach nodigt uw
kind van tevoren uit. Uw kind is dan verplicht om (op
tijd) te komen.

Verzuim en verzuimregels

Wij verzoeken u dringend om noodzakelijk en onverwacht verzuim zo spoedig mogelijk telefonisch aan
ons door te geven, tussen 8.00 en 9.00 uur. In geval
van stage moet de leerling zowel op school als bij het
stagebedrijf worden ziekgemeld.
Binnen de leerplichtwet gelden de volgende regels:
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Leerling is te laat
Ouders zijn verplicht zelf de school te bellen. Als er
geen bericht van thuis ontvangen wordt, zal de school
proberen contact met de ouders te zoeken.
Leerling is voor de 3e keer te laat.
De mentor neemt contact op met ouders. Voor
schooltijd volgt een straf (op woensdag om 8.00 uur
melden).
Leerling is 6x te laat /spijbelt
Er gaat een contractbrief van school naar huis. Ouders worden verzocht deze brief te ondertekenen en
terug te sturen. Kopie naar leerplicht.
Leerling is 9x te laat/spijbelt
Bij 9 keer te laat in de les zijn, is de school verplicht
hier melding van te doen bij de afdeling Leerplicht. De
mentor neemt ook contact met u op.
Leerling is 12x te laat /spijbelt
Leerling en ouders moeten zich melden bij de leerplichtambtenaar op het stadhuis.
Het ongeoorloofd afwezig zijn van uw zoon/dochter.
Als uw zoon/dochter (regelmatig) afwezig is, zonder
dat u als ouder/verzorger bij school hiervan melding
heeft gedaan (ook als dat om ziekte of afspraak met
tandarts, medisch specialist, huisarts, fysio, orthodontist, enz. gaat, is de school verplicht dit verzuim te
registeren als ongeoorloofd verzuim.
Is uw zoon/dochter regelmatig ongeoorloofd afwezig,
dan is de school verplicht om hiervan melding te doen
bij de afdeling Leerplicht.
Het beperken van het ziekteverzuim van hun zoon/
dochter.
Het is de bedoeling dat u verzuim vooraf ( telefonisch) meldt. Na het verzuim krijgt de leerling een
verzuimkaart mee naar huis, die u als ouder tekent. De
afgetekende verzuimkaart neemt de leerling de dag
erna weer mee naar school. Zonder een afgetekende
verzuimkaart is de leerling ongeoorloofd afwezig.
Bij regelmatig ongeoorloofd afwezig zijn, is de school
verplicht om hiervan melding te doen bij de afdeling
Leerplicht.

Het zoveel mogelijk buiten schooltijd regelen van
bezoeken aan huisarts, tandarts, orthodontist,
fysio, enz.
Het is de verantwoordelijkheid van de ouder/verzorger om ervoor de zorgen dat afspraken met derden
zoveel mogelijk buiten schooltijden worden gepland,
zodat uw zoon/dochter hierdoor geen lessen hoeft te
missen.
Het regelmatig controleren van het verzuimoverzicht in Magister.
U heeft van ons een inlogcode ontvangen van Magister. Hierin kunt u onder andere het verzuim van uw
zoon/dochter controleren. Het is uw verantwoordelijkheid om dit regelmatig te controleren.
Wanneer een leerling langer dan een week ziek is,
zal de mentor contact opnemen.
Doel hiervan is op de eerste plaats belangstelling,
maar tevens om te kijken of de school iets voor de
zieke leerling kan betekenen.
Te denken valt dan aan: huiswerk, inschakelen schoolarts en/of maatschappelijk werk.
Na een weekend wordt van ouders/verzorgers verwacht dat er opnieuw ziekgemeld wordt, wanneer de
leerling nog niet naar school kan komen.
Bij te laat komen zonder melding en bij spijbelen moeten lesuren altijd ingehaald worden.

Medicijnen

In overleg met de ouderraad verstrekt school geen
paracetamol meer. Indien u denkt dat uw zoon of
dochter een pijnstiller nodig zou kunnen hebben,
moet u deze dus zelf meegeven.

Ziek naar huis

Wanneer uw zoon of dochter op school ziek wordt,
zullen we een inschatting maken of hij/zij nog op
school kan blijven. Wanneer op school blijven niet
haalbaar lijkt, krijgt de leerling van de directie toestemming om naar huis te gaan, nadat er telefonisch
contact is geweest met thuis.

Verlof

Voor verlof vragen de ouders/verzorgers van de leerling vooraf toestemming aan de schoolleiding. Bij de
administratie is een formulier beschikbaar, dat voorzien van een reden en een handtekening van ouders/
verzorgers wordt ingeleverd.
Voor het aanvragen van verlof gelden strenge regels.
Hier dient u zich aan te houden, maar ook de school.
De schoolleiding mag verlof alleen toekennen in geval
van:
• de aard van het werk; wanneer het onmogelijk is om
tijdens schoolvakanties met vakantie te gaan. U dient
hiervoor een werkgeversverklaring te overleggen.
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• zwaarwichtige omstandigheden; in geval van ernstige
ziekte of overlijden van familieleden of een bruiloft.
U dient hiervoor een doktersverklaring, rouw- of
trouwkaart te overleggen.
De schoolleiding mag in bovenstaande gevallen tot
een maximum van 10 schooldagen per jaar verlof
toekennen. Het verlof mag niet aansluiten aan een
schoolvakantie, tenzij de omstandigheden geen andere mogelijkheid laten.

Vakantierooster

Prinsjesdag	dinsdag 18-09-2018
(vanaf 11.00 uur vrij)
Herfstvakantie	maandag 22-10-2018 t/m
vrijdag 26-10-2018
Kerstvakantie	maandag 24-12-2018 t/m
vrijdag 04-01-2019
Voorjaarsvakantie	maandag 25-02-2019 t/m
vrijdag 01-03-2019
Meivakantie	maandag 19-04-2019 t/m
vrijdag 03-05-2019
Hemelvaart	donderdag 30-05-2019 t/m
vrijdag 31-05-2019
Pinksteren	maandag 10-06-2019 t/m
dinsdag 11-05-2019
Zomervakantie	maandag 22-07-2019t/m
vrijdag 30-08-2019
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Organisatiedagen/studiedagen
27 augustus:
02 oktober:
21 november:
29 januari:
19 maart:
14 mei:
25 juni:
18 en 19 juli:

organisatiedag
organisatiedag
studiedag
organisatiedag
organisatiedag
organisatiedag
organisatiedag
organisatiedagen

Op organisatie- en studiedagen zijn de leerlingen vrij
van school.

Schoolbenodigdheden

• Etui, pennen, potlood, gum en puntenslijper
• Sportschoenen voor binnen (geen zwarte zool)
• Sportkleding: T-shirt en korte sportbroek
• Stevige schooltas
• Koptelefoon of ‘oortjes’
• OV-chipkaart
Schoolboeken worden door de overheid bekostigd.
School bestelt de boeken.

DE OUDERRAAD (OR)

Als ouder/verzorger wilt u ook tijdens de middelbare
schoolperiode van uw kind betrokken blijven bij:
• Wat leert uw kind op school;
• Hoe begeleidt de school uw kind bij zijn ontwikkeling;
• De zaken die binnen de school spelen.
De ouderraad zorgt voor een brug tussen de school
en ouders. Dit doet de ouderraad door:
• Het organiseren van (informatie)bijeenkomsten voor
de ouders.
• Het behartigen van specifieke belangen van de
ouders.
• Het meedenken en meepraten met de directie over
de kwaliteit van het onderwijs en andere zaken binnen de school.
Esloo College heeft sinds januari 2012 een eigen ouderraad. Deze groep enthousiaste en betrokken Esloo
ouders hebben in het afgelopen jaar maandelijks een
ouderraad vergaderingen georganiseerd waarbij de
directie soms ook aanwezig was.

Schoolkosten

Per schooljaar wordt een vrijwillige ouderbijdrage van € 100,- per leerling gevraagd*. Hier worden
o.a. excursies en kopieerkosten van betaald. Tevens
wordt vanuit de ouderbijdrage de schoolreis betaald.
Wanneer de ouderbijdrage niet is betaald, dienen de
kosten voor de schoolreis apart te worden voldaan.
*Leerlingen uit Den Haag met een Ooievaarspas kunnen deze pas laten scannen bij de administratie van
de school. Daarmee is de ouderbijdrage voldaan.

Tegemoetkoming studiekosten

Voor het schooljaar 2018-2019 kunt u geen bijdrage
schoolkosten meer aanvragen bij de gemeente. In
plaats daarvan geeft Leergeld Den Haag mensen met
een laag inkomen een bijdrage voor schoolspullen.
U krijgt geen geld van Leergeld Den Haag, maar een
cadeaukaart. Daarmee kunt u schoolspullen kopen bij
HEMA, Bruna en Perry Sport.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Sandra Jellema, telefoon: 070-7002500
U bent van harte welkom om een keer naar een van
de OR vergaderingen te komen.
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Voorwaarden

U krijgt de cadeaukaart als:
• uw kind in Den Haag woont
• uw kind ouder dan 4 jaar is en jonger dan 18 jaar
• u een geldige Ooievaarspas heeft automatisch bericht
Voldoet u aan deze voorwaarden? Dan krijgt u in juni
automatisch een brief van Leergeld Den Haag om de
cadeaukaart aan te vragen. Heeft u voor 1 augustus
2017 geen bericht gehad? Neem dan contact op met
Leergeld Den Haag via info@leergelddenhaag.nl. Of bel
met telefoonnummer (070) 360 13 37, bereikbaar van
maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 12.30
uur.

Stichting Leergeld

Minimuminkomen en kinderen van 4 tot en met 18
jaar? Stichting Leergeld geeft ondersteuning voor
activiteiten op en na school, zoals schoolreisjes of
muziekles. W: www.leergeld.nl

Een tegemoetkoming aanvragen.

Je eigen geld als je 18 wordt. Je wordt 18 jaar en zit
op het voortgezet onderwijs. Je krijgt een tegemoetkoming voor scholieren. Deze tegemoetkoming is een
gift.
Wanneer gaat het in?
Je tegemoetkoming gaat in vanaf het kwartaal na je
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18e verjaardag. Je ouders krijgen dan ook geen kinderbijslag meer voor jou. De tegemoetkoming wordt
aan het eind van elke maand uitbetaald.
Wat moet je doen?
Vraag op tijd je tegemoetkoming aan. Doe dit vóór het
einde van het schooljaar (31 juli). Als je eerder aanvraagt kan er eerder worden uitbetaald. Aanvragen
doe je met het formulier Aanvraag tegemoetkoming
scholieren. W: www.duo.nl/particulieren/scholieren/
Hoe werkt het?
Je krijgt in elk geval de basistoelage. Afhankelijk van
het inkomen van je ouders kun je ook nog een aanvullende toelage krijgen. Als je op kamers woont, is de
toelage hoger dan wanneer je bij je ouders woont.

Studiefinanciering (vanaf 18 jaar)

Voor alle vragen rondom studiefinanciering kunt u
terecht de DUO – IB-Groep in Groningen bellen:
T: 050 – 599 77 55
W: www.duo.nl

Aansprakelijkheid

De schoolleiding kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging of vermissing van eigendommen van leerlingen. Mocht er iets gestolen worden,
dan raden wij ouders/verzorgers aan aangifte te doen
bij de politie.

ALGEMENE VERORDENING
GEGEVENSVERWERKING
(AVG)
Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dit
is een aanvulling op de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Hierin is geregeld dat we zorgvuldig
met de gegevens van onze leerlingen en de ouders om
moeten gaan en dat we deze gegevens niet zomaar
mogen delen. Wanneer we in het belang van uw kind
gegevens moeten delen en informatie uitwisselen,
zodat uw kind de begeleiding en ondersteuning krijgt
waar het recht op heeft, vragen we hiervoor toestemming aan u als ouder(s) en vanaf 16 jaar aan uw kind
zelf.

Schoolfoto’s

Persoonsgegevens
Ten behoeve van de jaarlijkse schoolfoto zullen wij
aan de schoolfotograaf (schoolfoto.nl) de volgende
gegevens verstrekken:
• voor- en achternaam van uw zoon/dochter
• uw adresgegevens
Wij verstrekken deze gegevens aan de schoolfotograaf
zodat deze u van verdere informatie kan voorzien of
anderszins contact met u op kan nemen met betrekking tot de jaarlijkse schoolfoto.
Verder is het mogelijk dat u zelf nog persoonsgegevens aan de schoolfotograaf geeft. Hier hebben wij als

school geen invloed op.
Als wij deze gegevens niet aan de schoolfotograaf
verstrekken, is het helaas niet mogelijk om de schoolfoto’s te ontvangen.

Grondslag en doeleinden

De schoolfotograaf mag deze persoonsgegevens en
de portretfoto’s verwerken, omdat de schoolfotograaf
daar een gerechtvaardigd belang bij heeft. Zonder
deze gegevens kan de schoolfotograaf de portretfoto’s niet maken en niet aan u leveren.
De schoolfotograaf gebruikt de gevraagde gegevens
uitsluitend voor het koppelen van de portretfoto’s
bij de juiste naam en/of voor het versturen van de
schoolfoto’s en/of het benaderen van de ouders/verzorgers van leerlingen waarvan zij geen retourfoto’s of
machtiging voor de betaling van de foto’s ontvangen
hebben.
De schoolfotograaf verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden
zoals hierboven omschreven.

Bewaartermijn

De schoolfotograaf bewaart bovenstaande gegevens
van uw zoon/dochter voor de periode van maximaal
het lopende schooljaar. Daarna worden de gegevens volgens wettelijke richtlijnen vernietigd door de
schoolfotograaf.
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Bezwaar

Indien u bezwaar heeft tegen verstrekken van uw
gegevens aan de schoolfotograaf kunt u dit schriftelijk
(per e-mail) meedelen aan de leerlingadministratie.

Meer informatie

Op de website van de schoolfotograaf (schoolfoto.nl)
kunt u in de privacyverklaring meer informatie vinden,
bijvoorbeeld over services en mogelijkheden die de
schoolfotograaf aanbiedt en hoe de schoolfotograaf
dan omgaat met de persoonsgegevens. Deze privacyverklaring kunt u ook per e-mail opvragen door een
e-mail te sturen naar info@schoolfoto.nl
Schoolregels

WIJ VAN ESLOO COLLEGE:

• zijn verantwoordelijk voor elkaars en ons eigen
veiligheid
• respecteren elkaar om wie we zijn
• houden onze omgeving schoon en heel
• gedragen ons fatsoenlijk
• doen ons best

Aanwezigheid binnen en buiten het gebouw

Het schoolgebouw is toegankelijk vanaf 8.00 uur tot
16.00 uur.
Voor schooltijd, na schooltijd en tijdens alle pauzes
mogen de leerlingen binnen het gebouw alleen verblijven in de hal, het restaurant en het schoolplein.
Leerlingen van klas 1, 2 en 3 mogen in de pauzes niet
van het schoolplein af.
Fietsen worden gestald in een fietsenrek binnen de
hekken op het schoolplein. Scooters plaats je in het
brommer/scootergedeelte naast het fietsenrek.
De gangen waaraan o.a. de kamer van de administratie, de teamleiders, de zorgmedewerkers en de
stagebegeleiders gelegen zijn, is bedoeld voor bestemmingsverkeer.

De lessen

De leerlingen zijn op tijd in de les.
Zij hebben alle spullen bij zich die voor de les noodzakelijk zijn. De leerlingen blijven in de lesruimte, tenzij
door de leerkracht anders wordt aangegeven.
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Gym-, zwem en fitnesslessen

Als leerlingen niet mee kunnen doen aan de sportles, wordt dit gemeld aan het begin van de les bij de
docent lichamelijke opvoeding. De leerling laat aan
de docent een briefje van de ouders zien waarin de
reden vermeld staat.
Als de leerling voor een langere periode geblesseerd
of ziek is, bespreekt de leerling met de docent lichamelijke opvoeding wat de leerling tijdens deze uren
gaat doen.
Tijdens de sportlessen dragen de leerlingen door de
school voorgeschreven kleding.

Verwijdering uit de les

Als de leerling de les verstoort of verhindert, kan de
leerling door het teamlid verplicht worden het lokaal
te verlaten. De leerling meldt zich direct bij de teamleider, orthopedagoog of schoolmaatschappelijk werker,
zie stappenplan onaanvaardbaar gedrag.

Roken

Het is verboden in het schoolgebouw en in het zicht
van de leerlingen te roken. Op de locatie zijn er rookplekken buiten aangewezen met een peukenbak.

Nederlands spreken

Binnen de school wordt er Nederlands gesproken.
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Toiletgebruik leerlingen

Tijdens lesuren gaan de leerlingen niet naar de WC.
Uitzonderingen worden door de docent aangegeven
op de gangpas of leskaart.

Gangpas

Leerlingen mogen tijdens lesuren alleen met een
gangpas van de docent door de school lopen.

Liftpas

geluid staat uit of wordt afgespeeld doormiddel van
oordopjes, zodat de medeleerlingen en teamleden er
geen last van hebben.
Er mogen geen foto’s en filmpjes gemaakt worden in
de school en op het schoolplein, zie protocol social
media.
Op het plein, bij administratie en directie mag er
gebeld worden.

Alleen leerlingen met een liftpas mogen gebruik
maken van de lift. De liftpas wordt gegeven door de
directie.

De leerlingen zijn tijdens de lesuren niet bereikbaar.
Ouders kunnen tijdens schooltijd het telefoon
nummer van school bellen.

Leskaarten

Eten en drinken

De leerlingen van klas 1 t/m 4 krijgen op de eerste
lesdag van de week hun leskaart uitgereikt door de
mentor. Deze leskaart wordt aan het einde van de dag
ingeleverd bij de mentor. Wanneer de leskaart kwijt is,
geeft de mentor een duplicaat en volgt er een maatregel.

Telefoongebruik

Tijdens de lessen kan de telefoon ingezet worden als
leermiddel als de docent hier toestemming voor geeft.
In de oefenbedrijven wordt er geen telefoongebruik
toegestaan.
Tijdens de pauzes kan er in het gebouw gebruik
worden gemaakt van de telefoon (social media). Het

pagina 12

In de hal, op het plein en in het restaurant kan er
gegeten en gedronken worden.
Een flesje water mag meegenomen worden naar de
leslokalen. Het eten dat in het restaurant wordt gekocht, wordt daar ook opgegeten.

Locker

Alle leerlingen krijgen een locker (kluisje) in bruikleen.
Zij betalen bij de start op Esloo College € 10,- borg
voor de lockersleutel. Bij verlies moet € 10,- voor een
nieuwe sleutel worden betaald.
Na inlevering van de lockersleutel bij het verlaten van
Esloo College krijgt de leerling de borg terug.

Kleding in de oefenbedrijven

In alle oefenbedrijven geldt: schone kleding en geen
sportkleding
Horeca: zwarte broek, zwarte schoenen
Detailhandel: dichte broek*, dichte schoenen
Technische dienstverlening: dichte broek*, dichte
schoenen
Repro: dichte broek*, dichte schoenen
Facilitaire dienstverlening: dichte broek*, dichte
schoenen
* met een dichte broek wordt een broek zonder gaten,
scheuren en rafels bedoeld.

De 4e en 5e jaars mogen tijdens de pauzes het schoolplein af, tenzij ouders schriftelijk bezwaar hebben
gemaakt.

Ten slotte

Bij overtredingen en in gevallen waarin deze schoolregels niet voorzien, beslist de schoolleiding.

Kleding algemeen

De jassen worden opgehangen op de kapstok of gaan
in de locker. De docent bepaalt de uitzonderingen. In
de school geen hoofddeksel, anders dan een hoofddoek als uiting van het geloof. De leerlingen gaan
fatsoenlijk gekleed naar school.

Rook- en pauze beleid

Het is voor alle leerlingen verboden te roken op het
schoolplein. De leerlingen uit de eerste, tweede en
derde klassen mogen tijdens de pauzes het schoolplein niet af, en kunnen dus niet roken. Het gebruik
van een shisha pen is verboden. Dit sluit aan bij het
ontmoedigingsbeleid zoals vastgesteld door het ministerie.
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NAMEN EN ADRESSEN
VAN INSTANTIES

De contactpersonen op Esloo College
(in geval van vertrouwelijke zaken):
Mw. G. Eysma en dhr. E. de Hart.

Centrale Directie Lucas VO
Den Haag (LVODH)

Diamanthorst 183
2592 GD DEN HAAG
T: 070 – 7002200
w: www.lucasvodenhaag.nl
e: a.hermans@lvodh.nl (secretariaat)

Stichting Lucas Onderwijs
Saffierhorst 105
2592 GK Den Haag
Postbus 92231
2509 AE DEN HAAG
T: 070 – 300 11 00

Schoolartsendienst/Jeugdgezondheidszorg
Dr. J. Konak
CJG: Thijssestraat 47
2521 JE DEN HAAG
T : 070 – 353 96 86

Schooltandarts/Jeugdtandzorg
Calandstraat 1
2521 AD DEN HAAG
T: 070 – 305 12 22

Bureau Jeugdzorg

(vestiging Den Haag-Zuid)
Neherkade 3054
2521VX DEN HAAG
T: 070 – 308 29 99
Spoedhulp: 070 – 346 95 46

Schoolformaat

Contactpersoon:
Brenda de Heij (bereikbaar via school)
Albertus de Oudelaan 1
2273 CW VOORBURG
T: 070 - 308 02 17
W: www.schoolformaat.nl
E: info@schoolformaat.nl
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Stichting MEE

Torenstraat 172
2513 BW DEN HAAG
T: 088 – 775 00 00

Welzijnsorganisatie Laak/
Netwerk Jeugdhulpverlening Laak
Betsy Perkstraat 12
2524 XT DEN HAAG
T: 070 – 394 94 28

Steunpunt Studiefinanciering
IB-groep Regiokantoor
Geopend van 10.00 tot 16.00 uur
maandag t/m vrijdag
Koninginnegracht 13
2514 AA DEN HAAG

Vertrouwenspersonen schoolbestuur
De heren W. Boonekamp en A. Sterrenburg,
Mw. J te Raa.
Contactpersoon voor de vertrouwenspersonen is
Mw. M.A. Kors, te bereiken op:
T: 070 – 300 11 66
E: mkors@lucasonderwijs.nl

Klachtenregeling voor individuele
gevallen

Een klacht moet schriftelijk worden ingediend:
Per post: Lucas onderwijs
postbus 93231
2509 AE DEN HAAg
t.a.v. Mw. M.A. Kors.
of via E: mkors@lucasonderwijs.nl
Zie verder de site van Lucas Onderwijs:
www.lucasonderwijs.nl

LIJST VAN
PERSONEELSLEDEN

Dhr. K. Abrahams	Docent technische dienst
verlening
Dhr. P. van Amerongen Docent repro
Mw. A. Aras
Begeleiding schoonmaak
Mw. I. Bergman
Docent verzorging
Dhr. I. Brandt
Docent klas 5b, 5c
Mw. J. Christiaans
Coördinator stage
Mw. S. Custers
Docent klas 2c
Mw. L. van Doornik
Docent klas 2a
Mw. G. Eysma	Schoolmaatschappelijk
werker
Mw. C. el Fakih
Docent detailhandel
Mw. A. de Gier	Docent klas 4a, textiele
werkvormen
Mw. M. Güth
Assistent horeca
Dhr. E. de Hart
Docent klas 2b
Mw. Y. Harteveld
Stagebegeleider
Dhr. B. Hogervorst	Docent technische dienst
verlening
Mw. S. Jellema
Directeur
Mw. S. Kalloe
Administratief medewerker
Dhr. W. Kastaneer	Docent lichamelijke
opvoeding
Dhr. Malanda
Conciërge
Dhr. M. Malaihollo
Teamleider
Dhr. E. Merx
Docent detailhandel
Mw. M. Nagtegaal
Docent klas 4b
Mw. M. Petit
Docent klas 5a
Dhr. W. van Rongen	Teamleider, coördinator passend onderwijs
Mw. B. van Schagen
Stagebegeleider
Mw. I. Seinen
Docent klas 1b
Mw. C. van Swieten
Docent klas 1a, taal+ klas
Dhr. B. Veentjer
Docent horeca
Mw. C. Vink
Administratief medewerker
Mw. E. de Vroom
Orthopedagoog
Mw. N. Wijnstroot
Docent ISK, taal+ klas
U kunt ons e-mailen door de voorletter + punt + achternaam + esloocollege.nl te gebruiken.
Voorbeeld: het e-mail adres van de dhr. W. van Rongen
= w.vanrongen@esloocollege.nl
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