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Beste leerling…
Van harte welkom op je nieuwe school. De overgang van groep 8 naar de
brugklas is een hele verandering. Je zult vast benieuwd zijn wat je te wachten
staat.
Helen Parkhurst is een daltonschool en wij willen je graag van alles vertellen:
wat voor school we zijn, welke spullen je nodig hebt, hoe je schooldagen eruit
zien en welke afspraken er zijn. Neem er even de tijd voor en laat het je
ouder(s)/verzorger(s) ook lezen.
Begin september verwachten we je voor het eerst op school. Dat geldt als een
echte lesweek, maar er zijn ook activiteiten buiten school. Je krijgt nog
informatie over tijd en programma.
Als je nog meer wilt weten, ga dan naar onze website (www.helenpark.nl) of
neem contact met ons op. Dat kan per telefoon (036-5357000) of per email
(leerlingenadministratie@helenpark.nl).
Tot ziens bij ons op school!
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De naam Helen Parkhurst
Helen Parkhurst was een Amerikaanse lerares die het daltononderwijs heeft
bedacht. Omdat Helen Parkhurst een school voor daltononderwijs is, hebben
we deze naam gekozen. Het daltononderwijs heeft zij bedacht in het
Amerikaanse plaatsje Dalton, vandaar dus….
Helen Parkhurst heeft een beroemde uitspraak gedaan:
‘De vrijheid van de één houdt op waar die van de ander begint.’
Het betekent dat je respect hebt voor elkaar en verantwoordelijk omgaat met
je vrijheid. Dat verwachten wij dus ook van iedere leerling.

Wat is daltononderwijs eigenlijk?
Zelfstandig werken is belangrijk bij daltononderwijs. Je krijgt aan het begin van
een periode van zes weken te horen wat je moet doen voor een vak.
Vervolgens maak je een planning. Natuurlijk helpen we je daarbij. Samen met
je mentor of docent bepaal je wanneer je wat doet. Je maakt dus voor een deel
je eigen keuzes en je mag met eigen ideeën komen.

Daltonuren en daltonweken
Ongeveer halverwege de dag kan er een daltonuur in je rooster staan.
In de daltonuren kies je zelf aan welk vak je gaat werken. In het begin volg je de
daltonuren met de hele klas. Je leert hoe de daltonuren werken en wat er van
jou verwacht wordt. Daarna kies je zelf bij welke docent je gaat werken. Je
schrijft je daarvoor van tevoren in. Soms maken de docent en jij afspraken om
op een bepaald daltonuur te komen. Dit is bijvoorbeeld om een toets in te
halen of voor extra uitleg.
In de onderbouw is er drie keer per jaar een daltonweek. Ook daarvoor schrijf
je je van tevoren in. In zo’n week werk je aan een zelfgekozen project. Dit zijn
vaak bijzondere opdrachten zoals een modeshow organiseren, een
zweefvliegtuig maken of een actie voor een goed doel.
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Leerlijn, reflectie en zelfadvies
Het schooljaar is ingedeeld in 3 periodes (trimesters) van twaalf lesweken. Aan
het begin van elke zes weken krijg je voor elk vak een leerlijn. In zo’n leerlijn
staat beschreven wat je moet doen en leren. Je maakt een planning (eerst per 3
weken en later per 6 weken) en gaat daarna aan het werk om ervoor te zorgen
dat je alle leerdoelen haalt. Dat doe je voor een groot deel in de les, maar
natuurlijk heb je ook huiswerk. In de klas geven docenten uitleg en begeleiding,
en misschien kun je thuis ook iemand laten meekijken.
Ook schrijf je regelmatig op hoe het gaat met je leren. Aan het einde van een
periode, maak je tijdens de mentorles een vakoverstijgende reflectie en geef je
jezelf een zelfadvies: gaat het goed of moet er iets veranderen? Dat bespreek je
op school en thuis. Zo kun je weer met een duidelijk plan verder.

Toetsen en rapport
Bij elk vak krijg je toetsen of opdrachten die worden beoordeeld met een
cijfer. Ook werkstukken, presentaties of opdrachten bij gym krijgen een
beoordeling. De cijfers zijn altijd in te zien op een webportaal waar jij en je
ouder(s)/verzorger(s) een wachtwoord voor krijgen.
Drie keer per jaar krijg je ook rapportcijfers die in het webportaal komen te
staan. De docenten hebben steeds rond die tijd een vergadering waarbij ze
leerlingen bespreken. Op die dag hoef jij niet naar school.Verder kunnen jij en
je ouder(s)/verzorger(s) worden uitgenodigd door de mentor voor een 10minuten gesprek. Vlak voor de zomervakantie krijg je het rapport ook op papier
mee.

Ouderavond
Aan het begin van het schooljaar krijgen ouders en verzorgers een uitnodiging
voor een ouderavond. Het is belangrijk dat ze komen, want ze krijgen allerlei
praktische informatie van de docent/mentor. Het is ook een goede manier om
kennis te maken met elkaar. Het is niet de bedoeling dat jij dan mee komt,
maar bij individuele oudergesprekken ben je natuurlijk van harte welkom.
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Begeleiding door mentoren
Op Helen Parkhurst heeft iedere klas één of twee mentoren. Dat zijn docenten
die jou persoonlijk op weg helpen en begeleiden. Iedere week heb je met jouw
klas één mentoruur. De mentor leert je hoe je het beste kunt leren, bespreekt
wat er in de klas of met jou gebeurt, is het eerste contact met thuis,
organiseert samen met de leerlingen klassenuitjes, gaat mee op kamp en is er
voor jóu als je hem of haar nodig hebt!

Waarom zit ik in deze klas?
In de uitnodigingsbrief stond al in welke klas je komt. Wij hebben van je
basisschool een schooladvies gekregen en op basis daarvan hebben we je in
een mavo-, havo- of vwo- klas geplaatst.
Bij inschrijving voor een havo- of vwo- klas kon je ook aangeven of je voorkeur
had voor het technasium. Je krijgt dan het vak O & O, dat staat voor:
Onderzoek en Ontwerpen. In deze lessen werk je op een creatieve manier aan
bètaprojecten die te maken hebben met wiskunde, natuurkunde, scheikunde,
biologie en techniek.
Sommige leerlingen hebben zich bij de inschrijving ook opgegeven voor een
bèta mavo – klas. Je werkt dan in speciale lesuren aan projecten die gaan over
ontwerpen, techniek en ict. Daarnaast volg je het gewone lesprogramma.
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De schooltijden
Op Helen Parkhurst duren de lessen 60 minuten.
De school begint om 8.30 uur en duurt voor klas 1 meestal tot 15.20 uur. In een
week heb je 26 of 27 lesuren. Het rooster is voor iedere klas anders. Je
definitieve rooster krijg je in de eerste schoolweek. De lestijden zijn als volgt:
Groep 1
Lesuur 1
Pauze
Lesuur 2
Lesuur 3
Pauze
Lesuur 4
Lesuur 5
Lesuur 6
Pauze
Lesuur 7

60 minuten
08.30 – 09.30 uur
09.30 – 09.50 uur
09.50 – 10.50 uur
10.50 – 11.50 uur
11.50 – 12.20 uur
12.20 – 13.20 uur
13.20 – 14.20 uur
14.20 – 15.20 uur
15.20 – 15.30 uur
15.30 – 16.30 uur

Groep 1:
Mavo onderbouw
Mavo bovenbouw
Havo onderbouw
Vwo onderbouw

Groep 2
Lesuur 1
Pauze
Lesuur 2
Lesuur 3
Lesuur 4
Pauze
Lesuur 5
Lesuur 6
Pauze
Lesuur 7

60 minuten
08.30 – 09.30 uur
09.30 – 09.50 uur
09.50 – 10.50 uur
10.50 – 11.50 uur
11.50 – 12.50 uur
12.50 – 13.20 uur
13.20 – 14.20 uur
14.20 – 15.20 uur
15.20 – 15.30 uur
15.30 – 16.30 uur

Groep 2:
Technasium A
Technasium B
Havo bovenbouw
Vwo bovenbouw

Pauzes
Het tijdstip van de lunchpauze is niet voor iedereen hetzelfde. Anders wordt
het te druk voor iedereen. Tijdens jouw lunchpauze mag je niet in de leshuizen
en gangen op de eerste en tweede verdieping verblijven. Natuurlijk mag je wel
vanuit het lokaal naar de aula en schooltuin lopen. Doe dat zoveel mogelijk via
de begane grond. In de aula is de kantine waar je eten en drinken kunt kopen.
Ga je naar de supermarkt of snackbar, zorg er dan voor dat je onderweg
anderen niet stoort. Spreek elkaar daar ook op aan. Loop niet over het
schoolplein van de basisscholen aan de overkant, maar kies bijvoorbeeld het
Spoorbaanpad. Afval gooi je netjes in de prullenbak en je houdt je aan de
huisregels van Albert Heijn. Natuurlijk maak je ook geen troep in de school of
op het schoolplein. Stewards zijn speciaal opgeleide leerlingen die samen met
conciërges toezicht houden.
9

Welke vakken krijg ik straks?
Hieronder kun je zien hoe de vakken zijn verdeeld over de week. Voor de
klassen in leerjaar 1 gelden de volgende lesuren:
Vak

Nederlands
Engels
Frans
Wiskunde
Natuur/scheikunde
Biologie
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Bewegingsonderwijs
Drama
Muziek
Beeldende Vorming
O&O
Plus
Mentoruur
Daltonuur
Totaal

Mavo

Mavo
bèta
P1
3
2
2
3
2
2
1
2
1
1
1
2

Havo
en
Vwo
P2 P1 P2
3
3
3
2
3
3
2
2
2
3
3
3
1
1
1
1
2
2
1
2
1
2
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2

Technasium
Havo en
Vwo
P1
P2
3
2
2
2
2
2
2
3
1
1
1
1
2
1
1
2
2
2
1
1
1
1
4
4

P1
3
2
2
2
1
2
2
1
2
1
1
1

P2
3
2
2
3
1
2
1
2
2
1
1
1

2
4
26

1
4
26

1
3
26

1
3
26

1
4
27

1
4
26

1
4
26

1
4
27

Opmerkingen hierbij: Het schooljaar is opgedeeld in twee periodes.
P1 = Periode 1 en P2 = Periode 2. De Bèta mavo- klassen krijgen 2 uur per week
het vak Bèta. De Technasium- klassen krijgen 4 uur per week het vak
Onderzoek & Ontwerpen (O &O). Het vak Duits krijg je pas in leerjaar 2. Het vak
Economie volgt ook later in leerjaar 2 voor mavo en in leerjaar 3 voor havo en
vwo.
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Lesrooster
Je krijgt op school een wachtwoord waarmee je op de computer je lesrooster
kan inzien. Je gaat daarvoor naar www.helenpark.nl. Rechtsboven Inloggen
leerlingen. Raadpleeg je rooster elke ochtend voordat je naar school gaat. Dan
kom je niet voor verrassingen te staan.
Je mentor gaat nog uitgebreid uitleggen hoe het werkt met het rooster. Maar
je kunt alvast van het volgende uitgaan: bij elk lesuur in het rooster staat welke
docent je hebt. Dat is aangegeven met een afkorting van de naam in drie
hoofdletters. Je gaat vanzelf de afkortingen herkennen als je een poosje op
Helen Parkhurst rondloopt.
De lokalen zijn aangegeven met een letter/cijfercombinatie. Voorbeeld: C212 =
afdeling C, tweede verdieping, lokaal 12.
De afkortingen van de vakken zijn:
ne = Nederlands, wi= Wiskunde, en = Engels, fa = Frans, du = Duits,
ak = Aardrijkskunde, gs = Geschiedenis, na = Natuurkunde, sk = Scheikunde, bi =
Biologie, bv = Beeldende Vorming, mu = Muziek, dr = Drama, k & c = Kunst en
Cultuur, ckv= Culturele en Kunstzinnige Vorming, bo = Bewegingsonderwijs
(gym), oo = Onderzoek en Ontwerpen (technasium), da = Daltonuur, men =
mentoruur.

Vakantierooster 2017 - 2018
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
Meivakantie

21 t/m 29 oktober
23 december t/m 7 januari
24 februari t/m 4 maart
30 maart
2 april
27 april t/m 13 mei (inclusief Koningsdag en
Hemelvaartsdag)
Tweede Pinksterdag 21 mei
Zomervakantie
21 juli t/m 2 september
Ieder jaar zijn er ook een paar organisatiedagen. De docenten hebben dan
bijvoorbeeld een studie(mid)dag of een voortgangsvergadering. Je hebt dan
geen les.
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Ziek en beter melden
Je ouder(s)/verzorger(s) moeten je vóór 8.15 uur ‘absent’ melden als je ziek
bent of om een andere reden niet op school kunt zijn. Ze moeten je ook weer
beter/aanwezig melden zodra je weer naar school kunt. Het liefst krijgen we de
meldingen via het ouderportaal binnen. Je ouder(s)/verzorger(s) krijgen
daarvoor een wachtwoord en meer informatie. Lukt absent melden via het
ouderportaal niet, dan kunnen zij ook mailen naar:
absentieadministratie@helenpark.nl of bellen naar: 036 5357000.
We gaan er vanuit dat je een afspraak met de dokter of de orthodontist
(tandarts) buiten schooltijd maakt. Als dat niet lukt, moeten ouders/verzorgers
dit van tevoren melden.

Te laat
Kom je - om wat voor reden dan ook – te laat op school, dan meld je je bij de
receptie in de centrale hal. We houden bij hoe vaak je te laat bent. We spreken
je er op aan als dit te vaak gebeurt. Het kan bijvoorbeeld betekenen dat je je
een paar keer al om 8.00 uur moet melden.

Buiten sporten
Tot aan de herfstvakantie en na de meivakantie zijn de gymlessen niet in de
gymzalen, maar buiten op het Fannie Blankers Koen sportpark. Zorg dat je
geschikte sportkleding en schoenen hebt (zie verderop in dit boekje) en kom
met de fiets naar school. Als je het eerste lesuur gym hebt, zorg dan dat je op
tijd vanuit huis vertrekt.
Natuurlijk kan het wel eens regenen of koud zijn. Meestal gaat de les dan
gewoon door. We raden je dan aan om een trainingspak mee te nemen. Als het
echt hard regent, hagelt of onweert kunnen de docenten ’s ochtends vroeg
besluiten om de les naar binnen te verplaatsen. Zo’n roosterwijziging melden
ze via twitter, facebook en in het roostersysteem. Voor de overige lesuren op
die dag geldt dat de docenten jou op school informeren en opvangen.
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Hoe kom ik naar school?
Je kunt het beste met de fiets naar school komen, ook omdat je een deel van
het jaar gym krijgt op het Fanny Blankers Koen sportpark. Zorg voor een stevige
fiets met verlichting. Oefen (samen) een keer de fietsroute vóór je eerste
schooldag. Er zijn voldoende fietsenrekken op het schoolplein en achter de
gymzalen. Het is niet de bedoeling dat je je fiets buiten de rekken plaatst. Heb
je een keer pech onderweg, dan kun je naar de fietsenmaker die vlakbij school
zit.
Kom je met de bus of trein naar school? Station Almere Parkwijk is 5 minuten
lopen langs het Spoorbaanpad. Vanaf Almere centraal station rijdt bus 5
richting Parkwijk: uitstappen bij halte Parkwijk-West.
Word je gebracht of gehaald met de auto: houd rekening met drukke
tijdstippen rond 8.30 en 15.15 uur. Dat kan een vertraging van zeker 10
minuten betekenen. Parkeren mag alleen in de officiële parkeervakken.

Wat vind ik in de centrale hal?
In de centrale hal vind je de receptie waar jij je meldt als je te laat bent of niet
alle lessen kunt volgen, bijvoorbeeld als je ziek naar huis gaat. Er is ook een
servicebalie. Die is alleen geopend tijdens pauzes. Je kunt daar een vraag
stellen over het rooster of over lesuitval, een adreswijziging doorgeven of een
formulier inleveren. In de eerste pauze van elke schooldag kun je daar ook
terecht met vragen over computers en ict. Ben je iets kwijt, heb je een
liftsleutel nodig of een pleister, ga dan naar de conciërges.

Aula, kantine en schooltuin
De grote aula in het midden van het gebouw gebruiken we voor optredens en
presentaties. Kom bijvoorbeeld eens naar een HP muziekavond: leuk om te
horen en te zien wat leerlingen allemaal presteren op het gebied van theater,
dans en muziek. Soms kun je even niet in de aula als er bijvoorbeeld een
bijeenkomst is voor docenten.

13

In de aula vind je ook de kantine. Je kunt er een drankje en hapje kopen of zelf
meegebracht eten en drinken nuttigen. Verder kun je ook in de schooltuin
pauze houden. Overal geldt: afval in de prullenbak.

Kluisje
Je krijgt een eigen kluisje als je dit hebt aangegeven bij het bestellen van je
boeken. Daarin kun je je spullen opbergen. Zo hoef je niet de hele dag met een
zware tas rond te lopen. Voor vermissingen, ook uit de afsluitbare kluisjes, is de
school niet aansprakelijk. Pas goed op je sleuteltje en als je die toch verliest…
ga dan naar de conciërge.

Schoolpas
Na de vakantie krijg je een schoolpas met jouw foto erop. Je houdt deze
schoolpas drie jaar. Als je je schoolpas kwijt bent, ga dan naar de servicebalie in
de hal. Een vervangende pas kost € 7,50.
Het is gemakkelijk als jij je schoolpas elke schooldag bij je hebt. De schoolpas
gebruik je voor betalen in de kantine, printen en kopiëren, lenen uit de
mediatheek, gebruik van een leen-laptop, toegang tot schoolfeesten en voor
een aantal leerlingen: gebruik van een digitaal kluisje.
Kleine bedragen kun je op je schoolpas zetten via de automaat in de centrale
hal. Dit doe je eenvoudig met je eigen bankpas. Grotere bedragen kunnen
ouders/verzorgers opwaarderen via thuisbankieren (ideal).

Computers
We gaan er vanuit dat je thuis kunt werken op een computer, maar ook op
school werken we vaak digitaal. Er staan enkele vaste computers op school,
bijvoorbeeld in de mediatheek. Maar tijdens de les heb je ook een computer
nodig. Daarom vragen we je ouder(s)/verzorger(s) te zorgen voor een notebook
of tablet dat bij voorkeur draait op Windows. Het liefst een notebook omdat je
dan beter kan werken met teksten. Maar als je al een tablet hebt, is dat ook
voldoende. Via school kun je ook een notebook aanschaffen met daarbij een
servicecontract. Dit gaat via het bedrijf The Rent Company. Hierover krijgen
ouders/verzorgers apart informatie.
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Internet en social media
Op school krijg je een wachtwoord waarmee je gratis toegang hebt tot het
computernetwerk en internet. Samen met je mentor en de docenten maak je
afspraken hoe je tijdens de lessen gebruik maakt van internet.
Voor alles wat met leren en beoordelingen te maken heeft, gebruiken we het
systeem SOMtoday. Voor roosters en roosterwijzigingen kun je straks Zermelo
raadplegen. We hebben een leerling- en ouderportaal waar de meeste
informatie te vinden is. Meer uitleg over waar jij en je ouders alles kunnen
vinden, volgt natuurlijk nog.
In klas 1 krijg je ook speciale lessen over verstandig gebruik van social media
zoals facebook, instagram, youtube, spotify en skype. De lessen worden
verzorgd door stichting Wolf.

Mediatheek
Helen Parkhurst heeft op de tweede verdieping een ruime mediatheek met
meer dan 80 werkplekken. Het is een bibliotheek met eigen materialen, maar
ook een studiecentrum waar je rustig kunt leren. De mediatheek is elke
schooldag geopend van 8.30 – 16.30 uur. Door samenwerking met de Nieuwe
Bibliotheek kun je alle materialen van Flevolandse bibliotheken lenen,
reserveren, verlengen en inleveren op school. Er staat in de mediatheek ook
een printer/kopieermachine waar je tegen betaling gebruik van kunt maken.
We raden je aan om bij het bestellen van schoolboeken te kiezen voor een
‘gouden’ bibliotheekabonnement van € 10,00 per jaar. Er staat dan namelijk
geen boete op te laat inleveren en ook is het reserveren van materialen gratis.

Waardevolle spullen
Ben je iets kwijt, bijvoorbeeld je sleutel, handschoenen of mobieltje, dan kun je
langs de conciërges om te vragen of het gevonden is. Laat zoveel mogelijk
waardevolle spullen en geld thuis, laat nooit zomaar iets op een tafel liggen en
berg spullen op in je kluisje. Zorg ook dat je tijdens gym geen waardevolle
spullen in de kleedkamer laat liggen. Zet op alle spullen zoveel mogelijk je naam
en klas.
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Mobiele telefoon niet in de les
Je mag je mobieltje meenemen naar school, net als een I-pod, mp3-speler e.d.
Maar de apparaten moeten tijdens de les uitgeschakeld zijn, behalve als de
docent toestemming geeft om het te gebruiken.

Afspraken over kleding
Op school draag je andere kleren dan op het strand of in de disco.
Kledingstukken die de ogen afschermen of het gezicht (bijna) helemaal
bedekken, zijn in het schoolgebouw niet toegestaan. Een docent mag er ook
iets van zeggen als je je verstopt achter een petje. Als je moslima bent, mag je
natuurlijk een hoofddoekje dragen. Tijdens de lessen bewegingsonderwijs is
gymkleding verplicht (zie verderop).

Voor de veiligheid
Een goede sfeer is belangrijk voor iedereen. We accepteren geen agressie.
Daarmee bedoelen we niet alleen vechten of schelden, maar ook rennen of
schreeuwen in de gangen, tegen deuren trappen en dergelijke. Ook
discriminatie en pesten, bijvoorbeeld via social media, willen we niet. Ga altijd
naar je mentor of een vertrouwenspersoon als je hiermee te maken krijgt of
ervan hoort.
Leerlingen mogen op school en in de omgeving daarvan niet roken of alcohol
drinken. Je mag natuurlijk ook geen drugs, vuurwerk of wapens bij je hebben.
We controleren daar streng op en schakelen de wijkagent in als dat nodig is. Bij
overtreding volgt in ieder geval straf.

Vertrouwenspersonen
Als je persoonlijke problemen hebt, kun je terecht bij je mentor. Maar soms wil
je dat niet of kan dat niet: dan kun je terecht bij onze vertrouwenspersonen. Zij
vertellen niets door aan een ander zonder dat jij dat weet. Je kunt ze dus gerust
vertellen wat er aan de hand is. Mail of loop langs.
Onze vertrouwenspersonen zijn:
Jolanda Buitenhuis, kantinebeheerder – j.buitenhuis@helenpark.nl
Wim de Haas, docent beeldende vorming – w.dehaas@helenpark.nl
Ingrid Metternich, docente nederlands – i.metternich@helenpark.nl
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Brandveiligheid, ehbo en lift
Overal in het gebouw hangen brandmelders en blusapparatuur en er zijn
vluchtroutes aangegeven op iedere gang. Een aantal medewerkers is getraind
als hulpverlener. Volg hun aanwijzingen altijd op. Soms oefenen we hoe
iedereen snel naar buiten kan met een ontruimingsoefening.
EHBO-koffers zijn er bij de conciërge en receptie, en bijvoorbeeld ook in
scheikunde-lokalen en bij de gymzalen. We mogen geen paracetamol of andere
medicijnen geven, omdat we niet weten of leerlingen allergisch zijn. Als je de
lift moet gebruiken, kan de conciërge je (tijdelijk) een liftsleutel geven.

Bewegingsonderwijs
De lessen bewegingsonderwijs vinden plaats in de gymzalen van het hoofdgebouw (F-, G- en H- gedeelte). Er hangt op het prikbord een apart gymrooster.
Kijk voor de les op dit rooster in welke gymzaal je les hebt. Omkleden doe je in
de kleedkamer van de gymzaal. Zorg dat je geen waardevolle spullen in de
kleedkamer laat liggen.
Wat heb je nodig :
- Een T-shirt en een sportbroek (kort of lang).
- Zaalsportschoenen: het mogen geen schoenen zijn waarop je ook buiten
loopt en de zolen mogen niet afgeven.
Leerlingen die een hoofddoek dragen, vragen wij een sporthoofddoek te
dragen vanwege de veiligheid. Heb je lang haar, doe dan je haar in een staart
met een elastiekje (geen spelden). Sieraden zijn niet toegestaan.
Wat heb je voor de buitenlessen op het sportpark nodig:
- Sportkleding (bij kouder weer bijvoorbeeld een trainingspak, bij warmer
weer een t-shirt en korte broek).
- Sportschoenen die zijn ontworpen voor buitensport. Kicksen of gewone
schoenen zijn niet toegestaan. Zaalschoenen hebben te weinig profiel
voor op gras en mogen na gebruik ook niet meer gedragen worden in de
binnenlessen.
- Een goede fiets.
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Boeken bestellen en schoolkosten
Je bestelt je boeken en andere schoolspullen gemakkelijk en snel via
www.iddink.nl met een schoolcode. Deze code kun je vinden in de aparte
informatie van Iddink. Let op de uiterste besteldatum!
Ook dit jaar zijn de schoolboeken gratis. Dat komt onder meer omdat de school
ervoor betaalt. We vragen je dan ook netjes met de boeken om te gaan, zodat
je bij het inleveren niet alsnog hoeft bij te betalen. Verder is dit jaar de
schoolpas ook gratis. Maar als je die kwijt raakt, moet je wel € 7,50 betalen
voor een nieuwe pas. De school vraagt verder vrijwillige bijdrages aan je
ouders/verzorgers voor bijvoorbeeld: kluisje, schoolfoto, kamp en excursies.
Ook zijn er verplichte extra kosten voor het technasium, de bèta mavo en
topsportleerlingen. In het systeem van Iddink kunnen je ouders/verzorgers
alles apart aanvinken. Meer informatie over kosten op de schoolsite
www.helenpark.nl bij button ‘Organisatie’.
Een boodschappenlijstje voor schoolspullen vind je achterin dit boekje.

Tot slot
Voor je het weet, vind je vast je weg en leer je iedereen kennen.
Als je nog vragen hebt, mag je altijd even langs komen of bellen. Iedereen moet
wennen in het begin, dus vraag gerust: wij vinden het niet raar!
Vergeet niet je boeken op tijd te bestellen bij Iddink. Hierover krijg je nog meer
informatie. Bezoek ook eens onze website www.helenpark.nl en onze
facebookpagina HelenParkhurstAlmere.
We wensen je een fijne vakantie en tot ziens in september!
Helen Parkhurst
Daltonschool mavo havo vwo
Bongerdstraat 1
1326 AA Almere
tel. (036) 5357000
fax (036) 5357005
mail: leerlingenadministratie@helenpark.nl
site: www.helenpark.nl
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Boodschappenlijstje schoolspullen
Hieronder geven we je een basislijstje met materialen die je zelf in de winkel
gaat kopen. Voor de talen die je krijgt, heb je ook een woordenboek nodig
(Prisma, of nog beter: Van Dale). Je kunt woordenboeken en rekenmachines
kopen in de winkel of bestellen via Iddink. Soms kan een docent nog andere
spullen adviseren of vragen, maar dat zijn geen grote bedragen.
Schoolagenda of A5 multomap:
Kom je in een mavoklas of technasiumklas, dan heb je een kleine multomap
A5 formaat (helft van A4) en 2-rings nodig. Hier ga jij onder andere je planning
in bewaren. Dit belangrijke mapje vervangt de bekende agenda. Je kunt
natuurlijk wel een leuk kaft kiezen of zelf tussenbladen maken met
bijvoorbeeld foto’s of tekeningen.
Kom je in een gewone havo- of vwo-klas (dus geen technasiumklas), dan moet
je wèl een schoolagenda kopen. In deze klassen werken we (nog) niet met het
nieuwe systeem.
Etui, Balpennen
Potlodenset (2H, H, HB, 2B, 4B) en set kleurpotloden
Geodriehoek, liniaal, passer
Gum, schaar, puntenslijper, lijmstift, plakband
Multomap, lijntjes- en ruitjespapier, tabbladen 23-rings
(je kunt ook kiezen voor losse schriften A4 formaat gelinieerd en geruit)
Stof/dossiermappen (voor kopieën e.d.) en hechtmapjes (Leitz)
Etiketten om je naam en klas op te zetten
2 à 3 rollen kaftpapier (om de boeken te kaften)
Rekenmachine TI-30X-B Multi View of TI-30X-S Multi View Solar (Andere
rekenmachines zijn niet toegestaan! Reken op ongeveer 25 euro.)
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Helen Parkhurst
Daltonschool mavo havo vwo
Bongerdstraat 1
1326 AA Almere
tel. (036) 5357000
fax (036) 5357005
mail: leerlingenadministratie@helenpark.nl
site: www.helenpark.nl
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