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Informatie

Op studiedagen zijn

Van de directie

alle leerlingen vrij,

Beste ouders en leerlingen van Nautilus,

Belangrijke data

data zijn onder voorbehoud wijzigingen.
Reserveer alvast in uw
agenda:
04-09 eerste schooldag
voor alle leerlingen
29-09 eerste studiedag
(alle leerlingen zijn
vrij)

Vakanties

Namens het Nautilus team heet ik onze
nieuwe leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) van harte welkom!
In deze welkomst-nieuwsbrief vindt u
alvast enige informatie voor uw kind en
uzelf.
Ik wens u allen een prettig schooljaar
toe.

09-10 tweede studiedag
(alle leerlingen zijn
vrij)

Directeur Nautilus College

23-10 t/m 27-10
eerste vakantie
(herfstvakantie)

Schoolgidsen
De schoolgidsen worden u alleen digitaal
aangeboden. Ze staan medio juli op onze
site (nautilus.eduvier.nl). Op papier
ontvangt u van ons een flyer waar u
informatie kan vinden over het Nautilus
College. Indien gewenst, dan voorzien
wij u op verzoek natuurlijk graag van
een papieren versie van de schoolgids.

wijzigingen in plaats vinden, dan stellen
wij u daarvan op de hoogte (via de site
en de Nautilus Nieuwsbrief).
Mocht u informatie missen, dan kunt u
terecht bij de mentor van uw kind of
stuur een mail naar de administratie
(nautiluscollege@eduvier.nl).

De schoolvakanties, studiedagen e.d.
staan duidelijk in de gidsen vermeld.
Mochten hier in de loop van het jaar

Schooltijden
Het Nautilus College werkt met een vijf-

GSM apparatuur is tijdens schooltijd niet

gelijke-lesdagen model.

toegestaan. Deze apparatuur leveren de

De schooltijden zijn van maandag t/m
vrijdag 08:30-14:15 uur.
Om 08:30 uur starten de lessen.
De leerlingen worden geacht dan IN de
klas aanwezig te zijn.

leerlingen in bij de mentor. Uitzondering
op deze regel betreffen slechts enkele
klassen. Informatie hierover kunt u via
de mentor van uw kind opvragen.

2017

WELKOM op het
Nautilus College
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Informatie
Behoefte aan informatie, een bezoekje aan
internet kan u veel opleveren: het Nautilus
College is “fan” van onderstaande sites.
www.balansdigitaal.nl
www.passendonderwijs-almere.nl
www.autisme.nl
www.aut-there.nl
www.vanuitautismebekeken.nl
www.ouderspratenmee.nl
www.humanitas.nl
www.rocvanflevoland.nl/open-dag
https://itunes.apple.com/nl/book/apps-voorkinderen-met-specifieke/id604137213?mt=13
www.autismewegwijzer.nl
www.nederlandsautismeregister.nl
www.almere.nl/leren
www.dekinderkliniek.nl/welke-zorg-zoek-je-/
niet-medische-zorg/autisme-info-centrum/

Een goede bron van veel informatie is het
AIC (Autisme Info Centrum). Het AIC Almere
is gevestigd in de Kinderkliniek. Het AIC heeft
een facebookpagina en is bereikbaar via het
emailadres aic.almere@hotmail.com

www.sportiefalmere.nl/almere/sport-encultuur-jeugd/overzicht-aanbod
www.deschoor.nl
www.mediawijsheid.nl
www.alkind.nl
www.symptomen-autisme.nl
www.meeijsseloevers.nl

Nautishop: door en voor leerlingen
Onderstaande info is onder voorbehoud, het

Verder hebben we eenmaal per week een

kan zijn dat komend schooljaar de opzet iets

“Broodje van de Week”. We proberen een

gaat veranderen.

goede afwisseling te hebben in de variatie

Locatie Lierstraat heeft een echte Nautishop
waar in de middagpauze iets gekocht kan

van de broodjes en staan open voor nieuwe
en gezonde ideeën.

worden. Op woensdag is de Nautishop dicht.

Voor informatie of en hoe de Nautishop en

Het assortiment bestaat uit soep, chips,

het broodje van de week op de locatie van

snoep, zelfgemaakte koeken, broodjes, fruit-

uw dochter/zoon geregeld is, kunt u bij de

salade e.d. De winkel is opgesteld in de aula

mentor van uw kind terecht.

bij het loket/balie van de keuken.
Het winkelpersoneel bestaat uit Lierstraat
leerlingen. Zij werken onder leiding van de
kookjuf. De leerlingen die hebben gekozen
voor de praktijkrichting consumptief staan
eenmaal per week in de winkel om zo nog
meer vaardigheden te ontwikkelen.
Als een leerling die geen consumptief heeft
het ontzettend leuk lijkt om in de winkel te
helpen, kan hij/zij zich aanmelden bij juf
Corry op de Lierstraat.
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Leerlingenvervoer
Informatie over de regeling leerlingenvervoer in het schooljaar 2017-2018
vindt u in de folder Leerlingenvervoer in
Almere. De folder is te downloaden op de
website van de gemeente:
www.almere.nl/leerlingenvervoer
Wij wijzen u erop, dat ouders/verzorgers
verantwoordelijk zijn voor de schoolgang
van hun kind. Het ontbreken van vervoer
is geen geoorloofde reden voor verzuim.

Vakantierooster 2017-2018
EERSTE SCHOOLDAG voor alle leerlingen: maandag 4 september 2017
Herfstvakantie

23 okt. 2017

t/m

27 okt. 2017

Kerstvakantie

25 dec. 2017

t/m

5 jan. 2018

Voorjaarsvakantie

26 febr. 2018

t/m

2 maart 2018

Goede Vrijdag

30 maart 2018

Pasen

2 april 2018

Meivakantie

27 april 2018

t/m

11 mei 2018

Pinksteren

21 mei 2018

Zomervakantie

23 juli 2018

t/m

31 aug. 2018

Studiedagen 2017-2018
Naast de schoolvakanties zijn de leerlingen een aantal dagen per jaar vrij in verband met studiedagen van het team. Overige studiedagen en andere belangrijke
data worden z.s.m. bekend gemaakt via de nieuwsbrief en op de website van de
school geplaatst.

De reeds geplande studiedagen:

vrijdag 2 februari 2018

vrijdag 29 september 2017

donderdag 21 juni 2018

maandag 9 oktober 2017

vrijdag 22 juni 2018

Schoolbenodigdheden
De leerlingen krijgen de lesboeken en
werkboeken van school.
In de schoolgidsen die medio juli op de
site staan vindt u een overzicht van de
schoolbenodigdheden.
Leerlingen hebben de schoolbenodigdheden de eerste schooldag nodig. Wilt
u daarom er voor zorgen, dat zij deze
al de eerste dag meenemen.

Mocht u twijfelen over bijv. de juiste
rekenmachine, wacht dan even met de
aanschaf en overleg in de eerste schoolweek met de mentor.
Op de eerste schooldag hoeven de leerlingen geen gymkleding mee te nemen.
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Sport en andere activiteiten na schooltijd
Houdt uw kind van sporten? Of doet hij/zij

Verder wijzen wij u op de mogelijkheden die

liever een andere activiteit na schooltijd?

het JeugdSportFonds biedt. Het JeugdSport-

Mocht u geen financiële middelen hebben om

Fonds is er voor kinderen van 6 t/m 17 jaar,

uw kind(eren) te laten meedoen aan een

waarvan de ouders weinig geld hebben. Voor-

sport of andere activiteiten, dan kunt u con-

waarde is dat het kind in Almere woont en

tact opnemen met Stichting Leergeld.

sport. Meer info: www.jeugdsportfonds.nl

Op de website www.leergeld.nl wordt uitgelegd welke gezinnen er voor in aanmerking
komen en wat de procedure is.

Contactpersonen binnen Nautilus:
voor de PGL: Rösli Groot
voor de TL en HV: Bob ter Horst

Coördinator aangepast sporten
Jolanda Gudde is de Coördinator Aangepast

Wil je graag sporten, maar lukt het je niet

Sporten in Almere voor Team Sport van Stich- een plek te vinden waar je je prettig bij voelt,
ting De Schoor. Zij zet zich in voor iedereen

neem dan gerust contact met Jolanda op.

met een beperking van welke aard dan ook,

Samen kunnen jullie er misschien wel achter

die op zoek is naar een sportieve vrijetijds-

komen wat het best bij je past.

besteding. Jolanda heeft zo goed als al het
aanbod van aangepast sporten en bewegen
in kaart gebracht en heeft contacten met
diverse aanbieders door de hele Stad. Denk

Jolanda is te bereiken via mail en telefoon.
Email: gudde@deschoor.nl
Telefoon: 06-39231165

daarbij bijv. aan atletiek, skeeleren, fietsen,
fitness, handbal, en nog veel meer.

Protocollen
Binnen het Nautilus College hechten wij veel

Het Nautilus college handhaaft het protocol

waarde aan een veilig schoolklimaat. Een van

NIX18. Dit betekent in de praktijk het vol-

de hulpmiddelen die wij gebruiken om de

gende:

veiligheid te waarborgen is uw aandacht
vestigen op het (cyber) pestprotocol.
Het pestprotocol is bedoeld om duidelijkheid
te scheppen rondom het thema pesten. Wanneer pesten voorkomt op school is het goed
dat er duidelijkheid is over hoe het beste
gehandeld kan worden. Ook wanneer er geen

Leerlingen mogen geen alcohol drinken.
Er wordt door medewerkers geen alcohol
gedronken in het bijzijn van de leerlingen
en/of als medewerkers op dat moment
verantwoordelijk zijn voor leerlingen bijv.
op schoolkampen.

vermoeden is van pesten, is duidelijkheid over Onder roken verstaan we zowel het gebruik
van tabak als de e-sigaret.
pesten bij zowel leerkrachten als leerlingen
belangrijk.

In principe wordt er door de leerlingen niet

Dit protocol heeft dus twee doelen:

gerookt.

1. duidelijkheid over (cyber) pesten in het

Binnen de school geldt een totaal rookverbod

algemeen bij leerkracht, leerling en ouders

voor leerlingen en medewerkers. Ook de

2. duidelijkheid over hoe te handelen wanneer
(cyber) pesten voorkomt
Het volledige (cyber) pestprotocol kunt u
vinden op onze site: www.nautilus.eduvier.nl
onder de tab “regelingen en afspraken”, tab
“protocollen”.

schoolpleinen zijn volledig rookvrij. Medewerkers roken niet in het zicht van de leerlingen en bij voorkeur op een aparte rook
plek.
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Contact en verlof
De mentor van uw zoon/dochter is uw eerste

De MT leden hebben contact met leerlingen

aanspreekpunt binnen school. In de lokalen

en ouders als het zaken betreft, die het

zijn geen telefoons. Wilt u contact, dan kunt

niveau van de leerkrachten overstijgen. Mocht

u bellen voor 08:30 uur of na schooltijd.

u klachten hebben over personeelsleden, dan

Indien de situatie dat vraagt kan de mentor

kunt u hiermee terecht bij de betreffende

een beroep doen op de IB-er (intern begelei-

afdelingsleider.

der) ingeval didactische zaken en de gedragswetenschapper als het om gedragsmatige
zaken gaat.

Verlof buiten de vakanties vraagt u aan via
de administratie. Dit kan telefonisch (0365368233) en per mail (m.teijsse@eduvier.nl).

Verder heeft de school per locatie een

U ontvangt dan een formulier om in te vullen.

afdelingsleider. De directeur en afdelings-

Over de toekenning van het verlof beslist de

leiders vormen het MT (Managementteam).

directie.

Gezond, pijnstillers, ziek
Gezond zijn en blijven is het allerbeste. Een
gezonde start van de dag is het ontbijt, dat
doen onze leerlingen thuis. Maar daarna
wacht een zware schooldag waar voldoende
brandstof voor nodig is.

Als u weet, dat uw kind behoefte kan hebben
aan een pijnstiller, geef dan een tablet van
thuis mee zodat wij u niet hoeven te bellen.
Voor meisjes met menstruatiepijn zijn er betere middelen op de markt dan paracetamol.

Op school is geen kantine waar leerlingen een
lunch kunnen kopen. Het komt voor, dat leerlingen zonder eten en drinken naar school
komen. Aangezien leerlingen onder schooltijd
niet van het schoolterrein afmogen (dus ook
niet in de pauzes) dienen zij dagelijks een
gezonde lunch en drinken mee te nemen.
Mocht een leerling geen lunch bij zich hebben,
bellen we ouders/verzorgers en verwachten
wij dat zij een lunch komen brengen.

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Als direct
een dokter nodig is, dan kunnen wij terecht
bij gezondheidscentrum Opmaat. Wij bellen
ouders/verzorgers en doen verslag. Van u
verwachten wij, dat u z.s.m. komt om uw
kind te begeleiden. Zeker in het geval, dat
een doorverwijzing naar het ziekenhuis
speelt. Zorg, dat u altijd bereikbaar bent!

Als een leerling ziek is, hoeft hij/zij niet naar
school. U moet dit wel aan de school melden
Regelmatig vragen leerlingen om een aspi(telefonisch voor 08:30 uur). Tevens dient de
rientje. Op school handelen we als volgt:
leerling weer beter gemeld te worden.
We vragen of er wel gegeten en gedronken is. Let op: een nieuwe week betekent dat u een
Is dit niet het geval, dan krijgt de leerling
nieuwe ziekmelding moet doen.
geen pil, maar het advies om eerst te gaan
Overige afspraken onder schooltijd dienen
eten en drinken. In negen van de tien gevallen zien we deze leerling niet meer terug, hij/ door ouders/verzorgers aan school doorgegeven te worden. Probeer deze zoveel
zij is ‘genezen’ door te eten.
mogelijk buiten schooltijd te plannen.
Heeft de leerling wel gegeten en gedronken,
Indien een leerling structureel onder schooldan bellen wij de ouders/verzorgers met de
tijd afwezig is, bijvoorbeeld voor therapie,
vraag of we een paracetamol (zonder
dient u contact op te nemen met de gedragscoffeïne) mogen geven. Zonder uw toestemwetenschapper i.v.m. het aanvragen van
ming wordt geen paracetamol gegeven.
ontheffing.

Schoolkamp
Het schoolkamp is een onderdeel van het

met de mentor van uw kind. Het is belangrijk

lesplan van ons onderwijs. Wij vinden het erg

voor uw kind, u en school, dat we hier in een

belangrijk voor onze populatie leerlingen om

vroeg stadium rekening mee kunnen houden.

op een andere manier met elkaar om te gaan.

We denken graag in mogelijkheden en

De kampen worden met zorg georganiseerd

oplossingen. Er is heel veel mogelijk om het

en kunnen alleen plaatsvinden als een ieder

kamp, ook voor uw kind, een succeservaring

meegaat. Leerkrachten gaan mee als bege-

te laten zijn!

leiding.
Mocht u vragen hebben m.b.t. de deelname
van uw kind aan het kamp, bespreek dit dan

Informatie over de kosten, de betaling e.d.
ontvangt u in het najaar 2017.
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Medezeggenschap
Het Nautilus College VSO heeft een medezeggenschapsraad (MR). Deze bestaat uit een
personeels- en oudergeleding (afvaardiging).
De MR behartigt de belangen van leerlingen,
ouders en personeel van onze school. De MR
bestaat uit 10 leden. De leden treden na verkiezing toe tot de MR. Deze verkiezingen worden in principe 1 maal per jaar gehouden.
De MR heeft advies- en instemmingsrecht
aangaande schoolzaken, zoals de begroting,
het jaarplan, de formatie en de beleidszaken
die betrekking hebben op ontwikkelingen binnen de school. Zij komt tenminste 1 keer per
maand bij elkaar voor onderling overleg en
overleg met de directie. De inbreng van ouders in de MR is belangrijk en geeft hen invloed op de kwaliteit van onze school. Ook als
u geen lid bent van de oudergeleding binnen
de MR kunt u onderwerpen bespreekbaar stellen en bent u van harte welkom om met ons
mee te praten en/of te denken in onze openbare vergaderingen.
In schooljaar 2013-2014 is de Leerlingenraad
opgericht. De Leerlingenraad werkt samen
met de MR en wordt indien nodig betrokken
bij punten die spelen in de MR.

Vanuit de MR wordt uit zowel de ouder- als de
personeelsgeleding één lid afgevaardigd naar
de gezamenlijke medezeggenschapsraad van
de Eduvier onderwijsgroep, de stichting waar
het Nautilus College VSO onder valt.
De gezamenlijke medezeggenschapsraad
(GMR) bestaat uit een afvaardiging van ouders en personeelsleden van de verschillende
scholen en onderdelen van de onderwijsgroep. Evenals de MR heeft zij advies- en
instemmingsrecht aangaande zaken die de
stichting aangaan, zoals de begroting, het
jaarplan, de formatie en de beleidszaken die
betrekking hebben op ontwikkelingen binnen
de scholen. De GMR komt tenminste 1 keer
per maand bij elkaar voor onderling overleg
en overleg met de bestuurder. Daarnaast
heeft zij 1 keer per jaar overleg met de Raad
van Toezicht.
Heeft u, als ouder, vragen over de MR of heeft
u wellicht belangstelling om toe te treden,
neem dan contact op met de mentor van uw
kind. Hij/zij zal u dan verwijzen naar één van
de personeelsleden die zitting heeft in de MR.
Via het emailadres nautilusmr@eduvier.nl
kunt u de Nautilus MR bereiken.

Bankzaken
Voor betalingen van ouders/verzorgers

Vergeet niet om bij elke betaling de naam

Digitale nieuwsbrief

hebben wij in principe één bankrekening.

van uw zoon, dochter of pupil te vermelden!

Wij streven er naar u op

NL21 RABO 0310 819202

een goede manier op de

t.n.v. Eduvier /Nautilus

hoogte te houden van de
activiteiten op school.
Deze nieuwsbrief is

Graag aandacht voor

daarbij een belangrijk

De vrijwillige ouderbijdrage

De batterijenbak

onderdeel. Om kosten te

Voor schooljaar 2017-2018 wordt vanuit de

Op de hoofdlocatie van het Nautilus College

besparen en het milieu te

MR gevraagd om een vrijwillige ouderbijdrage

staat bij de conciërge een bak waar u lege

ontzien, verspreiden we

van € 27,50. Betaling kan contant of via over- batterijen kwijt kunt.

deze nieuwsbrief digitaal.

schrijving: NL21 RABO 0310 8192 02 t.a.v.

Als de bak vol is wordt deze geleegd. Afhan-

Eduvier / Nautilus o.v.v. ouderbijdrage en de

kelijk van het aantal kilogrammen krijgen we

naam van uw zoon/dochter/pupil. Het bedrag

spaarpunten. Deze wisselen we in voor spel-

komt ten goede aan de leerlingen en wordt

materiaal voor onze leerlingen.

Een actueel mailadressen
bestand is daarbij belangrijk. Wilt u daarom bij
verandering van mailadres
ons op de hoogste stellen?

besteed aan feesten zoals Sinterklaas, Kerst
en Pasen, excursies etc. Betalen kan het hele
jaar door!

Bent u niet in het bezit
van een computer of heeft
u liever een papieren versie van de nieuwsbrief,
geef dit dan door.

Colofon

Tekst en beeld

Redactie

Nautilus College

Marjan Teijsse

hoofdlocatie en postadres:

E m.teijsse@eduvier.nl

Lierstraat 17

T 036 5368233

1317 JZ ALMERE
T 036 5368233
E nautiluscollege@eduvier.nl

