
Ouderportaal
Via het ouderportaal kunt u de persoonlijke 
gegevens, het rooster, de behaalde resultaten en 
de absentiegegevens van uw kind inzien.
Uitnodigingen en informatiebrieven sturen wij 
u uitsluitend via de mail. Wij verzoeken u in het 
ouderportaal te controleren of uw e-mailadres 
correct is vermeld en dit zo nodig te wijzigen.

Schooltijden en lesrooster
Uw kind ontvangt aan het begin van het schooljaar 
zijn/haar rooster. De actuele roosters zijn te 
vinden in SomToday. De lestijden vindt u in onze 
schoolgids op www.regiuscollege.nl.

Ziekte en afwezigheid
Kan uw kind niet naar school? Dan vragen wij u 
dit vóór 09.00 uur door te geven via het formulier 
‘verantwoording verzuim’ in het ouderportaal of, 
indien dit niet mogelijk is, via telefoonnummer 
0224–297841. 

Info 

Locatie Wilhelminalaan

Wilhelminalaan 4, Schagen

sectoradministratie@regiuscollege.nl

0224 29 78 41

Contact

havo/vwo
Na afloop van de periode van afwezigheid 
kunt u een hersteld melding doen via het 
formulier ‘verantwoording verzuim’.
Als een leerling tijdens de lesdag ziek wordt 
en naar huis wil gaan, meldt zij/hij zich bij de 
administratie.

Naar dokter/tandarts?
Bij ‘gepland’ verzuim, zoals bezoek (tand)arts, 
verzoeken wij u dit uiterlijk twee dagen van 
tevoren te melden via het formulier 
‘verantwoording verzuim’. 
Zie ook de Regeling absentie havo/vwo op 
onze website.

Let op: 
Heeft uw kind een PTA-toets, dan dient u op de 
dag van afname vóór aanvang van de toets 
(nogmaals) een PTA-ziekmelding te doen via het 
ouderportaal (PTA-afmelding). Dit is belangrijk 
voor het opstarten van de inhaalprocedure.

*Let op: Op onze website vindt u de actuele jaaragenda. De jaaragenda is aan verandering onderhevig.

Check de website

De digitale versie van de sectorwijzer (met 
doorklikmogelijkheid naar de diverse links) is 
te vinden op www.regiuscollege.nl onder de 
knop praktische zaken/Regius regelingen. U 
vindt hier ook onze schoolgids.      

Herfstvakantie 17 t/m 21-10 2022 
Kerstvakantie 26-12 t/m 06-01 2023 
Voorjaarsvakantie  27-02 t/m 03-03 2023
Tweede Paasdag 10-04  2023 
Meivakantie  24-04 t/m 05-05 2023
Hemelvaart 18  t/m 19-05 2023
2e Pinksterdag 29-05   2023
Zomervakantie 24-07 t/m 01-09 2023

Vakanties schooljaar 
2022-2023* 
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https://www.regiuscollege.nl/ons_onderwijs/havo_/_vwo/praktische_zaken/ziek_melden
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Huisregels Wilhelminalaan
Om met elkaar te leren en te werken, hebben we een 
aantal gedragsregels opgesteld. Je kunt deze terug
vinden in de regeling ‘Omgangscode en huisregels’ en 
het leerlingenstatuut (met name artikel 19). 

Omgangscode
“Wij geven elkaar de ruimte” 

en ik doe dat als volgt:
 

1. Ik wil trots zijn op mezelf en haal eruit wat erin zit.

2. Ik draag bij aan een goede sfeer op school.

3. Ik ben zelf verantwoordelijk voor wat ik doe.

4. Ik werk er aan mee ons gebouw en onze spullen heel  

    en schoon te houden.

5.  Ik breng begrip op voor de mening van een ander.

6. Ik luister naar medewerkers en medeleerlingen.

7. Ik respecteer de eigendommen van een ander.

8.  Ik rook en gok niet op school of op de campus.

9. Ik ben niet onder invloed van drank en/of drugs. 

https://www.regiuscollege.nl/ons_onderwijs/havo_/_vwo/praktische_zaken/belangrijke_documenten
https://www.regiuscollege.nl/praktische_zaken/regius_regelingen

