Schoolwĳzer 2021-2022

Ontwikkeling in beweging
In deze nieuwe schoolwĳzer 2021-2022 vindt u belangrĳke praktische informatie over onze school.
Meer uitgebreide informatie over bĳvoorbeeld veiligheid, gedragsregels en het onderwĳsaanbod
van onze school kunt u vinden in de digitale schoolgids op: www.hetvadacollege.nl

Onze visie
Het Vada College is een kleinschalige school en biedt een
zeer veilig klimaat, waarin individueel en in kleine groepen,
afgestemd onderwĳs wordt gegeven. We handelen
vanuit het gedachtegoed van School Wide Positive
Behavior Support (SWPBS) en zĳn gespecialiseerd in
traumasensitief lesgeven.
Het Vada College wil haar leerlingen optimaal begeleiden
zodat zĳ weer tot leren en ontwikkeling komen. Dit doen
we door modulair onderwĳs (leren en ontwikkelen),
gecombineerd met zorg (opgroeien en opvoeden) en
ondersteuning. Met een positieve benadering bevorderen
we sociaal gewenst gedrag en verminderen we
gedragsproblemen, zodat alle leerlingen kunnen leren en
ontwikkelen.

Schooltĳden
Wilt u langskomen? Dan bent u van harte welkom van
maandag tot en met vrĳdag van 8.40 tot 14.45 uur.
Wilt u liever bellen? Dat mag natuurlĳk ook altĳd!
Onze school is van maandag t/m vrĳdag telefonisch
bereikbaar van 8.00 tot 16.30 uur.

Meldingen
Als een leerling ziek is of om een andere onverwachte
reden niet naar school kan komen, moet de ouder/
verzorger dit voor 8.30 uur telefonisch doorgeven
aan de school via het nummer 0411 - 652 222.
Telefoonnummer taxibedrĳf:
Vergeet niet om op tĳd het taxibedrĳf te
informeren dat uw kind niet opgehaald
hoeft te worden.

Kalender 2021-2022!
September
Start schooljaar

6 september
2021

Oktober & November
Studiedag

5 oktober 2021

Studiedag

21 december
2021

Herfsvakantie

25 t/m 29
oktober 2021

Kerstvakantie

Studiedag

16 november
2021

27 dec. 2021
t/m
7 jan. 2022

8 februari 2022

Voorjaars
vakantie

28 feb. t/m
4 mrt. 2022

Studiedag
Hemelvaart

Mei

April

Maart

Januari & Februari
Studiedag

December

Studiedag

22 maart 2021

Juni

2e Paasdag

18 april 2022

Meivakantie

25 april t/m 6
mei 2022

Juli & September

17 Mei

2de Pinksterdag

6 juni 2022

Studiedag

5 juli

26 en 27 mei
2022

Studiedag

7 juni 2022

Zomervakantie

25 juli t/m 2
september
2022

Bereikbaarheid

Even praten?

T

Wilt u weten hoe het met uw kind gaat?
Neem dan contact met ons op!

M
W

0411 - 652 222 (secretariaat Het Vada)
of 073 - 8511300 (receptie De Meierĳ)
hetvadacollege@koraal.nl
hetvadacollege.nl

Schĳndelseweg 3
5283 AB Boxtel

Noteer hier de data van
jullie leerling-ouder gesprek:

We maken er
samen een mooi
schooljaar van!

