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Schooltijden

Lestijden

We zijn een streekschool. Sommige leerlingen komen van ver en daarom beginnen we om

1e uur

09.00 – 09.45 uur

9.00 uur met de lessen.

2e uur

09.45 – 10.30 uur

We proberen je zo veel mogelijk een rooster te geven zonder tussenuren. Als er toch

3e uur

10.30 – 11.15 uur

tussenuren dreigen te ontstaan, bijvoorbeeld als er een leraar ziek is, dan wordt er meestal

Pauze

11.15 – 11.45 uur

door een andere leraar ingevallen. Als de leraren moeten vergaderen doen ze dat zoveel

4e uur

11.45 – 12.30 uur

mogelijk na schooltijd of

5e uur

12.30 – 13.15 uur

’s avonds.

6e uur

13.15 – 14.00 uur

Belangrijke data

Contact

Locatie VMBO

Pauze

14.00 – 14.15 uur

Deadline aanmelding i-AVO,

We hopen dat je na het lezen van deze

Arnhemseweg 65

7e uur

14.15 – 15.00 uur

Plus-stroom en LWOO

folder enthousiast bent geworden over

3817 CB AMERSFOORT

8e uur

15.00 – 15.45 uur

1 februari 2017

onze school. Heb jij of hebben je ouders

Postbus 538

9e uur

15.45 – 16.30 uur

Guido voor jou?

nog vragen?

3800 AM AMERSFOORT

Plus-stroom test

Bel dan gerust naar (033) 479 29 71.

Tel. (033) 479 29 00

Donderdag 23 februari 2017

Onze secretaresse helpt je dan verder.

e-mail: vmbo@guido.nl

Deadline aanmeldingen

Postadres

Locatie Arnhem

15 maart 2017

Postbus 401

Grensweg 2

3800 AK AMERSFOORT

6823 JH ARNHEM

Kennismakingsmiddag
nieuwe brugklassers
HAVO VWO

Tel. (033) 479 29 00

Tel. (026) 442 30 38

e-mail: info@guido.nl

e-mail: arnhem@guido.nl

Woensdag 21 juni 2017

Locatie HAVO VWO

13.00 – 15.00 uur

Paladijnenweg 251

Locatie HAVO VWO

3813 DH AMERSFOORT

Paladijnenweg 253, Amersfoort

Tel. (033) 479 29 00
e-mail: havovwo@guido.nl

Kennismakingsmorgen
nieuwe brugklassers LWOO

Welkom!

Woensdag 28 juni 2017
10.00 – 12.00 uur

Uitleg van de afkortingen:
VMBO

Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs

Plus

Pluspakket

VMBO-IS Intersectoraal Onderwijs

LWOO

LeerWeg Ondersteunend Onderwijs

BBL

BasisBeroepsgerichte Leerweg

MBO

Middelbaar Beroeps Onderwijs

KBL

KaderBeroepsgerichte Leerweg

HBO

Hoger Beroeps Onderwijs

TL

Theoretische Leerweg

WO

Wetenschappelijk Onderwijs

HAVO

Hoger Algemeen Vormend Onderwijs

i-AVO

(meer) Individueel Algemeen Vormend Onderwijs

VWO

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

G

Gymnasium

Locatie VMBO
Arnhemseweg 65, Amersfoort

gelooft

www.guido.nl

HAVO VWO
gelooft
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Aangenaam: Guido
Guido gelooft in jouw toekomst!
Bij Guido ben jij het middelpunt.
We vinden jou belangrijk. Wees dus
vooral wie je bent. Samen verleggen
we je grenzen. Daar werken we
continu aan bij Guido. Steeds weer
nieuwe kennis en ervaringen
opdoen, andere mensen en culturen
ontmoeten en leren van en met
elkaar in een hechte en veilige
scholengemeenschap.
Jezus is daarbij ons voorbeeld. En onze school bouwt
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Aanmelding

De gemeenten Utrecht, De Bilt, Houten, IJsselstein, Nieuwegein en Stichtse 		

Je ouders moeten je aanmelden en dat kan met een aanmeldingsformulier dat ze van je

Vecht kennen de U-pas. Je ouders kunnen de U-pas aanvragen bij de gemeente. Kijk

juf of meester in groep 8 krijgen. Of ze kunnen een aanmeldingsformulier toegestuurd

op www.u-pas.nl als je hier meer over wilt weten.

krijgen. Bel daarvoor (033) 479 29 71 (secretaresse locatie HAVO VWO) of stuur een

Als je zo’n pas hebt, kunnen je ouders dat kenbaar maken aan school via

mail naar havovwo@guido.nl. Of ga naar onze website, www.guido.nl, daar kun je het

info@guido.nl (scan van de pas meesturen) of een kopie van de pas opsturen naar

aanmeldingsformulier onderaan de homepage downloaden.

de school t.a.v. afdeling financiën. De gemeente geeft via school dan korting op 		

Alle ouders die voor het eerst een kind bij Guido aanmelden worden uitgenodigd voor

bijvoorbeeld excursies.

een kennismakingsgesprek over motivatie en identiteit. We willen in zo’n gesprek jou en
je ouders beter leren kennen. We gaan dan samen met je ouders bekijken of onze school

Vervoer

inderdaad voor jou de goede keuze is.

Onze school is een streekschool. Veel leerlingen komen uit Utrecht, Noord-Holland,
Gelderland en Flevoland. Een flink aantal van hen gaat met de bus of de trein naar school.

Toelating speciale klassen

In juni sturen we je ouders per e-mail informatie toe over reizen met het Openbaar

Je komt niet zomaar in een speciale klas. Daarover praten we altijd met je ouders en met

Vervoer. Hierin kun je onder andere vinden hoe je een bus- of treinabonnement kunt

je basisschool. Er is een plaatsingscommissie die zegt of je wel of niet wordt toegelaten.

bestellen.

Als je de Plus-stroom wilt doen, krijg je een test van het Centrum voor Begaafdheids-

Wij vinden dat je ouders boven een bepaald bedrag de vervoerskosten terug mogen

onderzoek. Dat Centrum hoort bij de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ook als je naar de

vragen bij de school. Voor schoolseizoen 2017-2018 geldt dat voor vervoerskosten hoger

LWOO groep wilt, moet je getest worden. Pas als je een zogenaamde LWOO-beschikking

dan €1250, - per leerling.

hebt gekregen, word je ook in zo’n groep geplaatst.

daarom op belangrijke christelijke waarden als liefde,

We willen graag goed onderwijs bieden aan alle kinderen uit Midden-Nederland en wij

respect, begrip, gastvrijheid en vertrouwen. Zo leren

Over de kosten

vinden dat je dan niet moet worden tegengehouden door de kosten van het reizen.

we elke dag en gaan we stap voor stap samen op weg

Als je bij ons op school komt verandert er veel, ook voor je ouders. Het voortgezet

Daarom bestaat er een vervoersfonds.

naar een mooie waardevolle toekomst. Guido gelooft

onderwijs kost geld. De schoolkosten zijn verplichte kosten, gekoppeld aan de (beroeps-

Als je ouders jouw vervoer niet kunnen betalen mogen ze een beroep doen op dat fonds.

in die toekomst, Guido gelooft in jouw toekomst!

gerichte) opleidingen. Het bedrag van de schoolkosten is per leerjaar verschillend. Wat het

Er zijn natuurlijk wel spelregels: het is afhankelijk van het belastbaar inkomen van je

bedrag is vind je op de locatiepagina’s in de Guidogids: www.guido.nl/guidogids

ouders of ze in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. En je ouders moeten
in seizoen 2017-2018 minimaal € 319, - per gezin zelf betalen. Je kunt hierover meer

Tegemoetkoming kosten

informatie en een rekenmodel vinden op onze site: www.guido.nl/vervoer

Je ouders kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de studiekosten.
Landelijk en gemeentelijk zijn er een aantal mogelijkheden:

Leermiddelen

•

Via de Belastingdienst kunnen je ouders het kindgebonden budget aanvragen.

Je leermiddelen worden thuisbezorgd. De school doet een Europese Aanbesteding voor

•

Er is een tegemoetkoming in de studiekosten voor leerlingen die het zogenoemde 		

leermiddelen. Voor schooljaar 2017-2018 gaat Van Dijk Educatie de leermiddelen leveren.

VAVO-onderwijs volgen en leerlingen van 18 jaar en ouder. Aanvragen kunnen 		

De leermiddelen zijn gratis.

ingediend worden bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Ga naar www.duo.nl of bel

Er wordt ook gewerkt met digitale leermiddelen. In de eerste week van het schooljaar

050 - 599 77 55.

zullen we ervoor zorgen dat jij over je digitale leermiddelen kunt beschikken. Op school

Stichting Leergeld, dit is een stichting die landelijk actief is in veel gemeenten. Kijk op

gaan we de licenties samen met jou activeren.

•

www.leergeld.nl.
•

Sommige gemeenten hebben passen, waarmee kortingen of vergoedingen worden
gegeven.

