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ISK
Hoofdlocatie:
Clara van Sparwoudestraat 6
2612 SP, Delft
Telefoon: 015 – 800 00 80
Tekenen/ techniek:
Maria Duystlaan 4
2612 SR DELFT

Voor beide locaties geldt:
Postbus 470
2600 AL DELFT

Website: www.iskgrotius.nl

Informatieboekje 2021-2022
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Geachte ouders/verzorgers,
Met dit boekje geven wij u informatie over de ISK, die voor u en uw kind belangrijk is.
De leerlingen van de ISK krijgen op dit moment de meeste lessen op één locatie: De
Clara van Sparwoudestraat 6. Soms wordt voor bijvoorbeeld het vak techniek of tekenen
uitgeweken naar de naastgelegen school aan de Maria Duystlaan 4. Voor de gymlessen
en koken maken wij gebruik van weer andere locaties.
De locatiedirecteur van de ISK is de heer P. van der Mark. De dagelijkse leiding van de
ISK is in handen van de teamleider, de heer J. Loe Sack Sioe. U kunt hen bereiken door
het sturen van een e-mail: P.vanderMark@grotiuscollege.nl,
J.LoeSackSioe@grotiuscollege.nl of door te bellen naar 015-8000080.

Bereikbaarheid ouders/verzorgers
Wij willen graag contact met u als dat nodig is. Wij vragen u daarom veranderingen van
uw telefoonnummer of e-mailadres aan ons door te geven.
Informatie via de website
Algemene informatie over de school, nieuws, mededelingen van de schoolleiding,
roosters, formulieren en regelingen staan op de website van de school
www.grotiuscollege.nl. Wij raden u aan de site regelmatig te bekijken.
Namens alle medewerkers van de ISK wens ik u een goed nieuw schooljaar toe!
Met vriendelijke groet,
Patrick van der Mark
Locatiedirecteur ISK
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BELANGRIJK !!
Bij ziekte/ doktersafspraken bellen de ouders/ verzorgers voor de lessen beginnen naar
015- 8000080 om hun kind absent te melden. U kunt de absentie ook mailen naar
ISK@grotiuscollege.nl
Afspraken graag, indien mogelijk, maken na schooltijd!
In Nederland moet te laat komen ook doorgegeven worden aan de leerplichtambtenaren.
Zorg alstublieft dat uw kind op tijd op school en in de les is.

MAGISTER

Na de start op de ISK krijgt u een inlog voor Magister. Dit is een app die u via de
playstore kunt downloaden. Hierin kunt u bijvoorbeeld het rooster, huiswerk en
afwezigheid van uw kind zien. Uw kind krijgt een eigen inlog. Hierin kan de leerling zijn
actuele rooster zien, zijn toetsen zien en huiswerk afvinken. De mentor van uw kind legt
aan uw kind in de mentorles uit hoe hij/zij dit kan gebruiken.
U kunt hierin natuurlijk ook meekijken zolang u zelf geen toegang tot Magister heeft.
LESTIJDEN
Het begin en einde van de lesdag is voor alle klassen verschillend. Uw kind krijgt het
rooster van de mentor.
De lestijden:
1e les
2e les
pauze
3e les
4e les
pauze
5e les
6e les
pauze
7e les
8e les

08.40 - 09.30 uur
09.30 - 10.20 uur
10.35 - 11.25 uur
11.25 - 12.15 uur
12.45 - 13.35 uur
13.35 - 14.25 uur
14.40 - 15.30 uur
15.30 - 16.20 uur

Roosterwijzigingen die vooraf bekend zijn kunt u terugvinden in Magister.
Als er ’s ochtends lesuitval is die wij niet kunnen opvangen, sturen wij onze leerlingen
een whats app bericht of een sms. Daarom willen wij graag het goede telefoonnummer
van de leerlingen hebben. Een leerling kan dit zelf aanpassen bij “instellingen” in
Magister.
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MENTOREN
Alle klassen hebben een eigen mentor. Dit is het eerste aanspreekpunt voor uw kind/
pupil. De mentoren geven ook altijd zelf les aan uw kind. Op deze manier leren zij elkaar
goed kennen. Mochten u vragen hebben over uw kind/ pupil, de voortgang of andere
zaken, dan kunt u contact opnemen met de mentor van het kind. Aan het begin van elk
schooljaar krijgt u te horen wie de mentor is.

ONDERWIJS; LEERLIJNEN EN STREEFDOELEN

Na aanmelding worden leerlingen getoetst. Op basis van de toets resultaten kan de
leerling in een van de volgende 3 routes geplaatst worden:
A klas: Alfabetiseringsklas
B klas: Route 1
C klas: Route 2
D klas: Route 3

Elke 6 weken vinden er leerling of rapportvergaderingen plaats. Dan wordt met de
docenten die les geven aan de leerling, ook besproken of de betreffende leerling nog
geplaatst is in de juiste Route.
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VERVOLGSCHOOL MOGELIJKHEDEN

Leerlingen blijven gemiddeld 2 jaar op de ISK, afhankelijk van hoe snel ze Nederlands
leren.
Hieronder kunt u zien naar welke vervolgscholen uw kind kan uitstromen, als de leerling
de Route waarin hij/zij geplaatst is, voldoende afrondt op alle onderdelen. Hierbij wordt
ook gekeken naar o.a. werkhouding, rekenen/wiskunde en Engels.

STUDIEBOEKEN
De leerlingen van de ISK krijgen de boeken van school. Een deel van de boeken zijn
werkboeken en daar schrijven zij in. Andere boeken lenen de leerlingen van de school.
De schoolboeken zijn gratis. Als een leerling zijn/haar boek kwijtraakt, moet het nieuwe
boek gekocht worden.
Let op! Leerlingen zijn verantwoordelijk voor hun eigen boeken. Aan het einde van het
cursusjaar moet uw kind zijn/haar boeken inleveren. Kapotte boeken of boeken die
kwijt zijn, moeten betaald worden.
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TEGEMOETKOMING STUDIEKOSTEN - DELFTPAS
Als ouder of verzorger van schoolgaande kinderen heeft u veel kosten. Bijvoorbeeld voor
de ouderbijdrage, werk- of gymkleding, overblijfkosten of schoolreisjes. Wanneer u een
laag inkomen heeft, kunt u gebruik maken van de Delftpas voor een tegemoetkoming in
de studiekosten van uw kind.
Voor informatie over deze regeling kunt u kijken op de website van de gemeente Delft.
http://www.delft.nl/Inwoners/Cultuur_sport_en_vrije_tijd/Delftpas/Schoolkosten_via_Delftpas

Woont u buiten de gemeente Delft, dan kunt u bij de gemeente van uw
woonplaats vragen naar deze regelingen.

ROOK-, DRUGS- EN ALCOHOLBELEID
Roken en het gebruik van alcohol en drugs zijn op onze school verboden.

SCHOOLKOSTEN 2021-2022
Vrijwillige schoolkostenbijdrage - toelichting
Ieder jaar vragen wij de ouders om mee te betalen aan de kosten die de school maakt.
Het gaat dan om extra kosten die de school maakt om goed onderwijs te kunnen geven.
Ouderbijdrage € 23,00
De algemene ouderbijdrage is vastgesteld op € 23,00 per leerling.
Van deze ouderbijdrage worden onder andere de volgende activiteiten betaald:
· sportactiviteiten en wendagen,
· culturele activiteiten (b.v. museumbezoek),
· klassenactiviteiten.
Leermiddelenbijdrage € 72,00
Hierbij moet u denken aan extra kosten die de school maakt voor het kopen van
lees- en leerboeken, drukwerk, kopieën, de kosten voor WIFI, licenties van software
en de kosten voor het afspelen van video’s en muziek.
U krijgt automatisch een brief of mail om u hieraan te herinneren.
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SCHOOLBENODIGDHEDEN

Algemene schoolspullen

Alle leerlingen moeten zelf de volgende spullen kopen en elke dag meenemen naar school:

een schoolagenda

pennen

een passer

potloden

een gum

marker felle kleur

een schaar

een stevige tas

schrift en met lijntjes

een geodriehoek

Wiskunde schrift
(10 mm ruitjespapier)

lijm

een etui

In overleg met de
docent wiskunde moet een rekenmachine gekocht worden
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GYMNASTIEK (SPORT)

De leerlingen krijgen gratis een gymshirt van school. Dit moeten zij aan bij elke sportles.
Als het shirt kwijt is, kunt u een nieuwe kopen bij school.
De leerlingen moeten zelf de volgende spullen kopen en meenemen naar school als er
sport op het rooster staat:
-sportbroek
-gymnastiekschoenen (geen zwarte zolen of noppen)
Voor de lessen in de gymzaal zijn schoenen niet verplicht. In de periode voor de
herfstvakantie en na de meivakantie wordt er bij droog weer buiten gegymd. Hiervoor
moeten leerlingen schoenen bij zich hebben waarop gesport kan worden. Tot slot raden
wij aan om alle kleding duidelijk te merken met bijvoorbeeld de achternaam.

VAKANTIES 2021-2022
Vakantie

Data

Herfstvakantie

maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober 2021

Kerstvakantie

maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie

maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart 2022

Pasen

Vrijdag 15 april tot en met maandag 18 april 2023

Meivakantie

maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022 (inclusief Koningsdag op
27 april)

Hemelvaart

Donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022

Pinksteren

Maandag 6 juni 2022

Zomervakantie

maandag 11 juli t/m vrijdag 19 augustus 2021

Naast bovenstaande vakantiedagen kent onze locatie zogenaamde organisatiedagen. Op deze dagen is de school gewoon open, maar zijn de
leerlingen in principe vrij. Organisatiedagen zijn er voor docenten om te vergaderen of om studiedagen te houden. Bij de start van een schooljaar
worden de organisatiedagen per locatie bekend gemaakt.
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