
VSO de Atlas Assen 
De school is op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 7.30 en 16.30 uur. Dit kan via 
onderstaande nummers. U kunt langs deze weg 
ook een belverzoek achterlaten voor een van de 
leerkrachten of andere medewerkers.  
Locatie Treubstraat: 0592 340 497 
Locatie Epe:  0592 420 099 

 

De schooltijden  
Maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 14:15 uur. 

Leerlingen mogen vanaf 8:15 het schoolgebouw 
in en nemen dan plaats in hun eigen lokaal. De 
lessen starten om 8:30 uur. Komen leerlingen na 
die tijd binnen, wordt dat genoteerd als “te 
laat”. Tijdens proefwerk-, tentamen- en 
examenweken kunnen andere lestijden gelden. 

 

Afwezigheid en ziekmelden 
Afwezigheid van een leerling moet voor de start 
van de lessen worden gemeld. De afwezigheid 
wordt vervolgens geregistreerd. Bezoeken aan 
arts, tandarts of specialist dienen zo veel 
mogelijk buiten de lesuren plaats te vinden. 
Indien dit niet mogelijk is, worden deze 
bezoeken op school gemeld. We verwachten 
van ouders dat u bij ziekte of ander verzuim 
tijdig, tussen 8.00 en 8.30 uur ’s morgens, 
contact met ons opneemt. Vergeet u niet, in 
geval van taxivervoer, de afwezigheid ook tijdig 

te melden bij het taxibedrijf.  
 

(On)geoorloofd verzuim 
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd 
schoolverzuim te melden bij de 
leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat een 
leerling niet naar school kan gaan en er sprake is 
van geoorloofd schoolverzuim. Op de website 
van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) 
staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van 
geoorloofd verzuim. 

 

Bewegingsonderwijs 
Bewegingsonderwijs is een belangrijk vak. 
Alleen door medische reden kan het nodig en 
verstandig zijn dat een leerling niet meedoet. 
Dit gaat altijd in overleg tussen ouder(s)/ 
verzorger(s) en de leerkracht. Indien nodig 
vraagt school een medische verklaring. Van de 
leerlingen wordt verwacht dat ze hun eigen 
sportspullen meenemen: 
- T-shirt 
- Sportbroek 
- Sportschoenen 

 

Startgesprekken 
Op maandag 17 en dinsdag 18 augustus 2020 
vinden de startgesprekken plaats. De mentor 
informeert de leerlingen en hun ouders wanneer zij 
op school verwacht worden.  
 
Op de onderstaande data vinden geen lessen 
plaats, de leerlingen zijn dan vrij.  
Enkele margedagen sluiten aan op een vakantie, 
waardoor deze voor de leerlingen wordt verlengd. 
 
Vakanties en Vrije dagen 
Herfstvakantie       10 okt  t/m 18 okt 2020 
Kerstvakantie       19 dec 2020 t/m 3 jan 2021 
Margedag       15 jan 2021 
Margedag                   27 januari 2021 
Voorjaarsvakantie    20 feb t/m 28 feb 2021 
Margedag       1 mrt 2021 
Goede Vrijdag       2 apr 2021 
Tweede Paasdag       5 apr 2021 
Margedag       26 apr 2021 
Koningsdag       27 apr 2021 
Meivakantie       1 mei t/m 9 mei 2021 
Hemelvaartsdag       13 mei 2021 
Margedag       14 mei 2021 
Tweede Pinksterdag 24 mei 2021 
Margedag                    4 juni 2021 
Margedag (TT)           25 juni 2021 
Zomervakantie       10 juli t/m 22 aug 2021 

 

Afwezigheid personeel 
Als een leerkracht ziek is of om een andere reden 
niet aanwezig is, wordt er zo goed mogelijk voor 
gezorgd dat de lessen – eventueel in aangepaste 
vorm – doorgaan. Het streven is ervoor te zorgen 
dat een groep een vervanger heeft. Lukt dit niet, 
dan kan besloten worden om leerlingen te verdelen 
over andere groepen.  
Wanneer er geen vervanger of alternatief 
voorhanden is, kan als uiterste maatregel besloten 
worden om leerlingen thuis te laten blijven. In 
verband met vervoer maken wij dit waar mogelijk 
minimaal een dag van tevoren bekend. 

 

Boeken en andere materialen 
De Atlas Assen zorgt voor boeken en leermiddelen. 
Ouders tekenen bij de start van het schooljaar voor 
ontvangst van de boeken.  
Van de leerlingen wordt verwacht dat zij de 
volgende schoolbenodigdheden meenemen: 

- Pennen, potloden en etui 
- Schriften [2x lijntjes en 2x 1cmx1cm 

blokjes] 
- Liniaal, geodriehoek en passer 
- Rekenmachine [Casio FX-82 MS] 

 

https://www.rijksoverheid.nl/

