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Directie

Ziekmelden/absentie

rector			

dhr. T.J. Oudejans		

t.oudejans@theresialyceum.nl

06 2955 3706

Als een leerling door ziekte of om een andere reden lessen verzuimt, verwacht de school hierover zo spoedig mogelijk

conrector onderwijs

mw. M.A.K. Barthel

m.barthel@theresialyceum.nl		

06 5475 4795

schriftelijk of telefonisch bericht van thuis. Vanzelfsprekend ook bij korte afwezigheid, zoals bij bezoek aan de dokter. Als de

c.jongbloets@theresialyceum.nl

06 5324 8340

leerling na een periode van afwezigheid weer terug op school komt, moet hij/zij een absentiekaart inleveren bij de absentiebe-

conrector interne organisatie dhr. C.A.P. Jongbloets

heerder in de conciërgeloge. Deze absentiekaarten zijn verkrijgbaar bij de conciërge of via de website te downloaden. Als
Afdelingsleiders

verzuim van tevoren bekend is, bijvoorbeeld voor dokters- of tandartsbezoek, moet de kaart vooraf ingeleverd worden bij de

Er zijn vier afdelingsleiders die samen met de directie de schoolleiding vormen. De afdelingsleiders zijn verantwoordelijk voor

absentiebeheerder. Bij afwezigheid waarvan de reden onbekend is, belt de absentiebeheerder naar huis. Bij afwezigheid zonder

de dagelijkse gang van zaken en het onderwijs op hun afdeling.

geldige reden kan de leerplichtambtenaar worden ingeschakeld. De absentiebeheerder is bereikbaar via 013 467 3738.

brugklas 1

mw. E.J.C.M. den Braven 		

e.d.braven@theresialyceum.nl

06 1047 9302

brugklas 2/3

dhr. P. Bekker 			

p.bekker@theresialyceum.nl		

06-12741416

havo 4/5 		

dhr. A.M.P.C. van Nunen		

a.v.nunen@theresialyceum.nl

06 1279 2573

vwo 4/5/6

dhr. M. Dumont			

m.dumont@theresialyceum.nl

06 2883 2072

Bijzonder verlof
Kort bijzonder verlof (jubileum, begrafenis e.d.) kan aangevraagd worden bij de jaarlaagcoördinator. In bijzondere gevallen
kan de schoolleiding meerdaags verlof buiten de reguliere vakantie toestaan, bijvoorbeeld als het onmogelijk is om binnen de
normale vakantieperiodes vakantie te houden. Dit moet aangetoond worden door bijvoorbeeld een werkgeversverklaring. Een
dergelijk vakantieverlof kan slechts een keer per schooljaar worden toegestaan en moet worden aangevraagd via de afdelingsleider. Een volledig versie van het protocol verzuim en verlof is te vinden op onze website: www.theresialyceum.nl/ouders.

Coördinatoren
Iedere klassenlaag heeft een coördinator die samen met de mentor de zorg heeft over de leerlingen.
brugklas 1

dhr. H.J.M. Geboers 		

h.geboers@theresialyceum.nl

brugklas 2

mw. L.E.L. van Uden		

l.v.uden@theresialyceum.nl

brugklas 3

dhr. N. Fouchier 			

n.fouchier@theresialyceum.nl

havo 4/5		

mw. D.C.M. Jongbloets		

d.jongbloets@theresialyceum.nl

vwo 4/5/6

dhr. P.A. Spronk			

p.spronk@theresialyceum.nl

Mentor
Elke klas in de onderbouw of groep in de bovenbouw heeft een mentor toegewezen
gekregen. Voor ouders is de mentor de eerstaangewezen persoon om mee te communiceren.
Een overzicht van alle mentoren met hun e-mailadres is te vinden op onze website:
www.theresialyceum.nl/school/organisatie.

Overige relevante contactgegevens
Zorgcoördinator en onderwijsorthopedagoog

Decanen
dhr. F.J.J. Schijvens		

f.schijvens@theresialyceum.nl

mw. E.J.C.M. den Braven

mw. C.J.M. Strijbis		

k.strijbis@theresialyceum.nl

Vertrouwenspersonen

algemene vragen		

decanaat@theresialyceum.nl

e.d.braven@theresialyceum.nl

mw. E.M.M. Hoebink

l.hoebink@theresialyceum.nl

Ouderraad		 ouderraad@theresialyceum.nl

mw. E. Blomjous		

e.blomjous@theresialyceum.nl

Onderwijsinspectie

dhr. J. van der Esch		

j.vd.esch@theresialyceum.nl

www.onderwijsinspectie.nl

of via vertrouwenspersonen@theresialyceum.nl
Schoolmaatschappelijk werk
Schoolmaatschappelijk Werk IMW Tilburg 		
013 595 2710 /www.imwtilburg.nl

Lestijden regulier

40-minutenrooster

1e lesuur

08u30-09u20

I.v.m. bijv. rapportvergaderingen:

2e lesuur 		

09u20-10u10

1e lesuur

08u30-09u10

3e lesuur 		

10u10-11u00

2e lesuur 		

09u10-09u50

pauze		

11u00-11u20

3e lesuur 		

09u50-10u30

4e lesuur		

11u20-12u10

pauze		

10u30-10u50

5e lesuur		

12u10-13u00

4e lesuur		

10u50-11u30

pauze		

13u00-13u30

5e lesuur		

11u30-12u10

6e lesuur

13u30-14u20

6e lesuur		

12u10-12u50

7e lesuur

14u20-15u10

pauze		

12u50-13u20

8e lesuur

15u10-16u00

7e lesuur

13u20-14u00

8e lesuur

14u00-14u40

Vakantie 2017-2018
Eerste schooldag

maandag 28 augustus 2017

Herfstvakantie

maandag 16 oktober 2017 t/m vrijdag 20 oktober 2017

Kerstvakantie

maandag 25 december 2017 t/m vrijdag 5 januari 2018

Voorjaarsvakantie

maandag 12 februari 2018 t/m vrijdag 16 februari 2018

Pasen 		

maandag 2 april 2018 (Goede Vrijdag = lesdag)

Meivakantie

maandag 23 april 2018 t/m vrijdag 4 mei 2018

Koningsdag

vrijdag 27 april 2018 (valt in meivakantie)

Bevrijdingsdag

zaterdag 5 mei 2018 (valt in meivakantie)

Hemelvaart

donderdag 10 mei 2018 en vrijdag 11 mei 2018

2e Pinksterdag

maandag 21 mei 2018

Zomervakantie

maandag 9 juli t/m vrijdag 17 augustus 2018

Het Theresialyceum is een school
onder het Bevoegd Gezag van

www.omo.nl

