
Ziekmelden leerling

Uw kind ziek melden kan op dit moment:

 via SOMtoday , als u het via een computer of 

laptop doet. 

Mocht u er niet uitkomen kunt u mailen met de se

Verkeershinder Calandhal

Vanaf half september werkt Vattefall aan een 

warmtenet voor het Sportcenterum Caland. Het 

gaat om ondergrondse buisleidingen die zorgen 

voor milieuvriendelijke verwarming. Dat betekent 

dat vanaf half september tot half oktober de 

    D e Calander

Nieuwsbrief voor ouders

Introductieweken schooljaar 21-22

Het was weer een feest  leerlingen terug te zien na de zomervakantie en om alle

tijdens de introductieweek met elkaar op pad te kunnen. En natuurlijk onze 

brugklasleerlingen te ontvangen en kennis met elkaar te maken: samen spelen - 

samen bewegen - samen werken. Op onze Facebook pagina en ons instagram 

account vindt u nóg meer leuke foto's!

 

https://caland-elo.somtoday.nl


 dan gaan ze proberen u te helpen. De rvicedesk,

handleiding staat in SOM klaar. 

Goed nieuws is dat SOMtoday nu hard aan het 

werk is om  mogelijk ziekmelden ook via de APP

te maken. De verwachting is dat dit na de 

herfstvakantie klaar is. 

Natuurlijk hoort u dit van ons!

straat aan de zijkant van het Calandlyceum 

opgebroken zal zijn. 

Het kan dus zijn dat u hierdoor hinder ondervindt 

bij het halen/brengen van uw kind. Ook de 

kinderen zullen hier last van hebben. Op de foto 

hieronder ziet u de fases én wat er bereikbaar is.

 

Learnbeat

Vanaf dit schooljaar gaan leerlingen werken met de digitale 

leeromgeving Learnbeat. Verschillende vakken worden gegeven 

met behulp van deze digitale leeromgeving. Presentaties, theorie, 

opgaven en toetsen worden allen verzameld op één plek, 

waardoor leerlingen minder verschillende boeken en programma’

s nodig hebben.



Oproep!

Wij zoeken op korte termijn een ouder die ons 

team in de Medezeggenschapsraad voor het 

 Wij Calandlyceum wil komen versterken!

zouden het dan graag van je willen horen vóór de 

herfstvakantie. Aanmelden kan via een mailtje 

aan Mohamed Kodad.

 

 Data MR vergaderingen 
Alle vergaderingen beginnen om 16:30 en duren 

tot 18:30 uur.

2021: maandag 6 september, maandag 4 

oktober en maandag 22 november

2022:: maandag 10 januari, maandag 7 februari, 

maandag 21 maart, maandag 9 mei, dinsdag 6 

juni 

 

 

Jongerenrechtbank op het Calandlyceum

Onze school krijgt een eigen  In de jongerenrechtbank jongerenrechtbank.

spreken speciaal daarvoor opgeleide leerlingen van onze school zelf recht 

over strafbare gevallen en conflicten die zich hier hebben voorgedaan.

De jongerenrechtbank is een initiatief van Stichting Jongerenrechtbanken 

 , en wordt in samenwerking met de betrokken scholen, Nederland

rechtbank, openbaar ministerie en politie georganiseerd.

Het doel van de behandeling van een zaak door de jongerenrechtbank is om er samen uit te komen; ofwel 

oplossen in plaats van (alleen) straffen.  

In de jongerenrechtbank zitten leerlingen van onze school, die zijn getraind door professionals zoals 

politiemensen, advocaten, rechters, officieren van justitie en mediators. Elk jaar wordt hiervoor een nieuwe 

groep leerlingen op basis van vrijwilligheid opgeleid en officieel beëdigd door een rechter in de rechtbank. 

 Uiteraard moeten de ouders het eens zijn met de deelname van hun kind aan dit project. 

Dinsdag 14 september komen de mensen van de Stichting Jongerenrechtbanken Nederland langs bij ons op 

school voor een pitch in de klassen.  De leerlingen die graag mee willen doen kunnen een motivatiebrief 

De geselecteerde leerlingen zullen in zes schrijven en mailen naar  . aramdani@calandlyceum.nl

trainingsmiddagen opgeleid worden.

 

Meest recente corona maatregelen op school

http://www.jongerenrechtbanken.nl
http://www.jongerenrechtbanken.nl


VERTROUWENS-PERSOON

Het Calandlyceum heeft twee externe 

 voor medewerkers, vertrouwenspersonen

leerlingen en ouders. Binnenkort zal ook gekeken 

worden naar de mogelijkheid om interne 

vertrouwenscoaches aan te stellen.

ROOSTER en STUDIE

/VAKANTIEDAGEN

Voor de laatste stand van zaken kunt u kijken op 

 voor alle geplande vakantie's, de website

themaweken en studiedagen. Ook staat hier het 

meest actuele rooster voor dit schooljaar.

We houden het voor u bij! wij krijgen de informatie van de GGD en zetten het voor u  op onze website

. Dus onderstaand het laatste schema. U kunt ook kijken op de website van de Rijksoverheid over 

 .het VO

Ouders kunnen met vragen over corona bellen met de GGD op 020-5555292 (ma- t/m zondag 

 8.00- 20.00 uur). 

 Spreekt u geen Nederlands? Bel dan naar:   06 - 34 26 49 38, zie hieronder voor tijden: Maan

dag 09:00 – 12:00:  Engels Dinsdag 09:00 – 12:00:  Marokkaans, Arabisch. Vrijdag 14:00 – 16:

00 uur: Turks

 

 

https://progresso.amsterdam/over-progresso/vertrouwenspersonen
https://progresso.amsterdam/over-progresso/vertrouwenspersonen
https://calandlyceum.nl/informatie/roostertijden-vakantie
https://calandlyceum.nl/informatie/roostertijden-vakantie
https://calandlyceum.nl/informatie/meest-recente-corona-regels-op-school
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/voortgezet-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/voortgezet-onderwijs
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Instructiefilmpje gebruik Ouderportaal
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 info@calandlyceum.nl
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 Ziek melden in mijn Caland
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(020) 667 53 53 (Algemeen)
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http://caland.sharepoint.com/ouders/SitePages/Ouderportaal.aspx
https://youtu.be/p9WNFw8RAS4
https://caland.sharepoint.com/ouders/SitePages/Ouderportaal.aspx
https://calandlyceum.nl/documenten
https://calandlyceum.nl/usr-uploads/files/21GD00_Schoolgids%20Calandlyceum%202019-2020DEF2.pdf
https://progresso.amsterdam/privacy
https://www.facebook.com/Calandlyceum-375035935890098/
https://twitter.com/Hetcalandlyceum/
https://www.instagram.com/calandlyceumamsterdam/
https://www.youtube.com/user/HetCalandlyceum
https://www.linkedin.com/company/calandlyceum-amsterdam/?viewAsMember=true

