
BELANGRIJKE
INFORMATIE

DELASALLE.NL
mavo | havo | vwo

Op onze website vindt u alle informatie die 
voor u van belang is, zoals bijvoorbeeld 
de schoolgids en overgangs-normen. 
Daarnaast kunt u voor vragen telefonisch 
of per e-mail bij ons terecht. Buiten 
de schoolvakanties zijn wij telefonisch 
bereikbaar van maandag tot en met vrijdag 
tussen 8.00-16.00 uur. 

DE LA SALLE
t 013 507 94 95 e info@delasalle.nl
delasalle.nl 

LESTIJDEN / DE LA SALLE
Lesuur 1  08.30 – 09.00  coaching,  

toekomstoriëntatie  
verlengde instructie  

Lesuur 2 09.00 – 09.45 lessen 
Lesuur 3 09.45 – 10.30 lessen 
Pauze 10.30 -10.45 
Lesuur 4 10.45 – 11.30  lessen
Lesuur 5 11.30 – 12.15  lessen 
Lesuur 6 12.15 – 13.00 lessen 
Pauze 13.00 – 13.30 
Lesuur 7 13.30 – 14.15 lessen 
Lesuur 8 14.15 – 15.00 lessen 
Lesuur 9 15.00 – 15.45  lessen, coaching, toekomstoriëntatie verlengde instructie,  

inhaalproefwerken
Lesuur 10 15.45 – 16.15 coaching, toekomstoriëntatie verlengde instructie,  
  inhaalproefwerken

VAKANTIEROOSTER 
Herfstvakantie maandag 25 t/m vrijdag 29 oktober 2021

Kerstvakantie vrijdag 24 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart 2022

2e Paasdag maandag 18 april 2022

Meivakantie maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022

Hemelvaart donderdag 26 mei + vrijdag 27 mei (roostervrije dag) 2022

Tweede Pinksterdag maandag 6 juni 2022

Zomervakantie maandag 25 juli t/m vrijdag 2 september 2022

VERZUIM- EN 
ZIEKMELDING

Telefonisch melden tussen 08.00 
/ 08.30 uur. Vermeldt u a.u.b. ook 
de klas en mentor van uw kind.
Terugkeer- en beter-meldingen 
vóór de eerste les melden bij de 

conciërgebalie.  Afspraken voor bezoek 
ortho, (tand)arts, specialist, fysio 

doorgeven d.m.v. de afsprakenkaart bij 
de conciërgebalie of telefonisch. 

 



CONTACT 
TUSSEN OUDERS/
VERZORGERS  
EN DE SCHOOL

Voor vragen aangaande uw kind 
kunt u zich in eerste instantie 
richten tot de coach.

RAPPORTEN

Het schooljaar is verdeeld in drie periodes.  
Aan het einde van elke periode wordt een  
rapport uitgereikt over de vorderingen van 
de leerling. Dit rapport moet ondertekend 
door de ouders/verzorgers en bij de coach 
worden terugbezorgd. Bij het eindrap-
port wordt medegedeeld of de leerling is 
bevorderd.  
 
In het schooljaar 2021-2022  
worden de rapporten uitgereikt op:
Rapport 1: 13 december 2021
Rapport 2: 4 april 2022
Rapport 3: 21 juli 2022

OUDERAVONDEN

Meerdere keren per jaar worden de 
ouder(s)/verzorger(s) tijdens zogenaamde 
spreekuur-avonden in de gelegenheid 
gesteld contact op te nemen met de 
coach en/of de vakdocenten. Daarnaast 
ontvangen ouder(s)/verzorger(s) 
uitnodigingen voor algemene 
ouderavonden. 

In het schooljaar 2021-2022  
zijn er ouderavonden op:
• 16 september 2021
 (algemene ouderavond klas 1 en 2)
• 30 september 2021 
 (algemene ouderavond klas 3 en 4)
• 20 en 21 oktober 2021
• 15 en 16 december 2021
• 7 en 8 april 2022

De locaties van de onderwijsgroep  
Tessenderlandt vallen onder het  
bestuur van Libreon.

Per 1 september 2021 heet SKVOB e.o.

*  Voor vragen die betrekking  
hebben op een vak,  
kunt u contact  
opnemen met de  
betreffende docent.

SCHOOLLEIDING  
DE LA SALLE*

Theo Baart,  
locatiedirecteur

TESSENDERLANDT
Van Riebeecklaan 2
4818 EB Breda
t 076 521 93 52
e info@tessenderlandt.nl
tessenderlandt.nl

CHRISTOFFEL
Nieuwe Inslag 46
4817 GX Breda
t 076 561 29 52
e info@christoffelbreda.nl 
christoffelbreda.nl

DE LA SALLE
Sportlaan 1
5111 BX Baarle-Nassau
t 013 507 94 95
e info@delasalle.nl
delasalle.nl

ALLE LOCATIES

100 
JAAR 
DE LA 
SALLE


