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Het TBL 100 jaar jong.
100 jaar lang hebben leerlingen hun weg gevonden 
naar onze school. Een eeuw waarin door de jaren 
heen in de samenleving veel is gebeurd en wat zijn 
weerslag heeft voor ons onderwijs, maar waar het 
DNA van het TBL in de kern altijd onveranderlijk is 
gebleven. Het TBL als spiegel van de samenleving 
en onze school als ontmoetingsplek van leerlingen 
in hun groei naar volwassenheid. Kennis is maar 
de helft waar het in het onderwijs over moet gaan 
volgens Titus Brandsma. Het gaat om meer. Je leert 
je een mening te vormen, je wordt uitgedaagd na 
te denken over maatschappelijke vraagstukken en 
daarbij kritisch te zijn. Je leert wat te betekenen voor 
anderen. Je leert wat liefde is. De leerling in zijn 
zoektocht wie hij is en wie hij wil zijn. Onze leerlingen 
die ontdekken dat zij op het TBL de ruimte hebben 
om te mogen zijn wie je bent, of beter gezegd, dat je 
mag worden wie je bent. Het TBL die je door de  jaren 
heen alle ruimte geeft om te mogen groeien. Je mag 
doen waar je goed in bent. Er is ruim baan voor je 
talent. Je mag, rekening houdend met de ander, au-
tonome keuzes maken. We dagen leerlingen daarin 
uit en leggen de lat hoog. Dat is van alle tijden. Het 
TBL 100 jaar jong. Een eeuwfeest wat gepaard gaat 
met de lijfspreuk van Titus. “Als het goede maar 
gebeurt”.  

De locatiegids 2022-2023 is bedoeld voor ouders en 
leerlingen van het Titus Brandsmalyceum, onderdeel 
van Het Hooghuis. De gids is bedoeld als informatie-
bron over de dagelijkse zaken zoals de jaaragenda, 
de emailadressen van ons personeel en de regels 
m.b.t de dagelijkse gang van zaken. Tevens is het een 
aanvulling op de digitale schoolgids die te vinden is 
op de website https://tbl.hethooghuis.nl.

Uiteraard kan iedereen zich ook op allerlei andere 
manieren over onze school laten informeren. De 
website van het TBL, de kwaliteitskaart van de 
onderwijsinspectie en de site “vensters voor verant-
woording” geeft u veel informatie over onze school. 
Ook op social media zoals Facebook en twitter is 
actuele informatie over het TBL te vinden. Met 
regelmaat ontvangen ouders, net als de leerlingen, 
het digitale ‘Rondje’.

Ook organiseert de school in samenwerking met de 
oudervereniging klankbordavonden en thema-avon-
den, die ik zeker van harte wil aanbevelen.
Uit diverse hoeken blijkt de betrokkenheid van 
ouders bij onze school. Niet alleen praten en denken 
ouders mee, zij helpen in de mediatheek, zijn lid van 
de oudervereniging of van de medezeggenschaps-
raad. Al deze vormen van betrokkenheid waarderen 
wij zeer. Het bijzondere karakter van het TBL wordt 
tenslotte bepaald door alle mensen die de school 
samen gestalte geven. Gezamenlijk maken we er een 
school van waar de leerling zich gekend weet en dat 
al 100 jaar lang. We zorgen voor goed onderwijs, we 
bieden zorg en ondersteuning waar dat nodig is en 
maken ruimte voor een groot scala aan vormende 
activiteiten.

We hopen dat we het komend schooljaar in open 
communicatie met alle betrokkenen bij het TBL kun-
nen werken aan een prettige sfeer met respect voor 
elkaars opvattingen. Namens alle medewerkers van 
onze locatie wens ik alle leerlingen en hun ouders 
een mooi schooljaar toe.

Tom Brocks, rector
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Als bij het begin van het schooljaar het tegendeel niet blijkt, nemen we aan dat u met de inhoud van dit boekje 
akkoord gaat. Op- en aanmerkingen die de bruikbaarheid van het programmaboekje voor volgende jaren ten goede 
komen zien we graag tegemoet.
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Rector                      
                          
A.H.E.M. Brocks MSC (bst)
t.brocks@hethooghuis.nl

Teamleiders
 
L.J.W.M. Brands (brb)
b.brands@hethooghuis.nl
teamleider havo bovenbouw 

mw. L.G.H. Croonen  (crl)
l.croonen@hethooghuis.nl
teamleider havo/vwo masterclass 

P.G.M. Eijkhout  (eip)    
p.eijkhout@hethooghuis.nl
teamleider gymnasium

mw. drs. E.B. Pennings  (pee)
e.pennings@hethooghuis.nl
teamleider atheneum bovenbouw – biologie

mw. drs.  M.A. Peters-Hendriks (ptm)
m.peters@hethooghuis.nl
teamleider atheneum masterclass en TTJ

mw. A.I. Schamp  (sal)
a.schamp@hethooghuis.nl
teamleider havo/vwo Expeditie – beeldend 

Stafmedewerkers / roostermaker

J.A.J.H. van Asseldonk  (asd)
j.vanasseldonk@hethooghuis.nl
organisatie - wiskunde

drs. J.G.M. Beelen  (bej)
j.beelen@hethooghuis.nl
leermiddelen

H.J. de Leeuw (leh)
h.deleeuw@hethooghuis.nl
organisatie - wiskunde

L.J.G.M. Hoeks  (hkl)
l.hoeks@hethooghuis.nl
roostermaker – wiskunde

mw. P.A.M. Ramers-van Schijndel  (rap)
p.ramers@hethooghuis.nl
P&O

mw. G.W.P.A. Smit-Verbakel  (smi)
i.smit@hethooghuis.nl
communicatie - productieleiding TBL musical en 
Theaterbrugklas - geschiedenis - stagecoördinator

Medewerkers

De school is op werkdagen telefonisch bereikbaar via: 0412 – 22 41 80.
Per mail is de school bereikbaar via infotbl@hethooghuis.nl.
Voor vragen over ouderportaal en SOM -> d.vanderzanden@hethooghuis.nl.
Voor vragen over de schoolboeken -> tbl.leermiddelen@hethooghuis.nl
Tijdens de vakanties is de school gesloten, mailberichten worden na afloop van de vakanties beantwoord.

Bereikbaarheid school
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Docenten

mw. K.W. Arentsen (ark)
k.arentsen@hethooghuis.nl
Frans - vertrouwenspersoon

mw. J. Backer-Braam (bra)
j.backer@hethooghuis.nl 
geschiedenis

M van Balgooy  (bam)
m.vanbalgooy@hethooghuis.nl
aardrijkskunde

mw. A.N. van Beers (bea)
a.vanbeers@hethooghuis.nl
beeldend - techniek - Art

mw. H. van den Berg–Hendriks  (bgh)
h.vandenberg@hethooghuis.nl
wiskunde

mw. V.M.L. Beumer-van Wetering (bmv)
v.beumer@hethooghuis.nl
economie

ir. H.G.J. van den Bogaart  (bge)
e.vandenbogaart@hethooghuis.nl
natuurkunde – decaan 

mw. M. van de Boom (bom)
m.vandenboom@hethooghuis.nl
Art

drs. J.G.P. Brenters  (brh)
h.brenters@hethooghuis.nl
economie 

T. Brom (bmt)
t.brom@hethooghuis.nl
Engels

M. Bronk (bkm)
m.bronk@hethooghuis.nl
Engels

drs. J.J. Brouwer (bwj)
j.brouwer@hethooghuis.nl
biologie 

J.A.H. de Bruijn (bru)
j.debruijn@hethooghuis.nl
natuurkunde - wiskunde - leerlingbegeleider

N.G. van Casteren (can)
n.vancasteren@hethooghuis.nl
lichamelijke oefening - Sport & Life Science - BSM

N. van Corven  (cni)
n.vancorven@hethooghuis.nl
geschiedenis - levensbeschouwing

mw. J. Cremers (crj)
j.cremers@hethooghuis.nl
Frans - Nederlands

D.W.B. Dieters  (did)
d.dieters@hethooghuis.nl
geschiedenis

mw. M.A. Dietz-van Kilsdonk (dim)
m.dietz@hethooghuis.nl
wiskunde

mw. M. van Dijk
m.vandijk@hethooghuis.nl
regisseur TBL musical - Theaterbrugklas 

mw. R.M.J.F. Doomernik-van der Els MEd  (dor)
r.doomernik@hethooghuis.nl
wiskunde 
 
mw. S. van den Dungen  (dsl)
s.vandendungen@hethooghuis.nl 
Kunstklas

mw. R. van Erven-Escudero Losa (err) 
r.vanerven@hethooghuis.nl
Spaans

D.W.P.M. Fluitsma (ftm)
d.fluitsma@hethooghuis.nl
maatschappijleer

mw. ir. L.E.M. Gielen  (gil)
l.gielen@hethooghuis.nl
wiskunde  - TTJ

ing. F. Göksin  (gof)
f.goksin@hethooghuis.nl
biologie – Sport & Life Science
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R.P.J. de Graaf (gfr)
r.degraaf@hethooghuis.nl
klassieke talen - ACV - TTJ - mediakunde

mw. S. Groeneveld  (grd)   
d.groeneveld@hethooghuis.nl
Engels

mw. N.A. de Groot  (grn)
n.degroot@hethooghuis.nl
wiskunde

drs. R.E.L. Hartmann  (hnr)
r.hartmann@hethooghuis.nl
Nederlands

M. van der Heijden (hym)
mark.vanderheijden@hethooghuis.nl
natuurkunde

mw. N. van der Heijden-Draaijer  (drn)
n.vanderheijden@hethooghuis.nl
levensbeschouwing

P.W.J. van der Heijden (hjp)
p.vanderheijden@hethooghuis.nl
muziek  – Art – kunst algemeen - CompaTBL

mw. L. Heinen  (hei)
l.heinen@hethooghuis.nl
Nederlands - Debatclub

mw. drs. I.E.M. van den Heuvel- Korpel  (hek)
i.vandenheuvel@hethooghuis.nl
biologie

mw. L.B. Hilderink (hil)
l.hilderink@hethooghuis.nl
levensbeschouwing - maatschappijleer

mw. drs. K.C.P. Hogemans-de Bie (hok)
k.hogemans@hethooghuis.nl
Engels – TTJ

mw. C.C.F. Homminga  (hoc)
c.homminga@hethooghuis.nl
ambulant begeleider

mw. drs. H.F. van Hoorn  (hoj)
j.vanhoorn@hethooghuis.nl
Engels 

I.B.H. Hulshof  (hhi)
i.hulshof@hethooghuis.nl
aardrijkskunde

M.J.A. van den Hurk  (hkm)
mi.vandenhurk@hethooghuis.nl
biologie 

mw. J. Jansen  ( jsj)
j.jansen@hethooghuis.nl
aardrijkskunde

mw. G. Janssen (gja)
g.janssen@hethooghuis.nl 
Engels

mw. J.A.M. Janssen  ( jss)
j.janssen@hethooghuis.nl
beeldend – kunst algemeen

P.H.W.P. Kappen (kap)
p.kappen@hethooghuis.nl
geschiedenis

mw. M.I.J.J. van Kessel (kem)
m.vankessel@hethooghuis.nl
zorgcoördinator - SocratOss

J.H.M. Kieboom  (kij)
j.kieboom@hethooghuis.nl
beco – economie – Business

mw. drs. Y.J.M. Klerks-van Hoof  (khy)
y.vanhoof@hethooghuis.nl
Engels 

B. Koçan  (kba)    
b.kocan@hethooghuis.nl
Engels - mediakunde

R. Kok  (kru)
r.kok@hethooghuis.nl
lichamelijke oefening – Sport & Life Science –
 TTJ - BSM

mw. M.P.F. Koopman (kom)  
m.koopman@hethooghuis.nl
Nederlands

N. Korthout  (kon)
n.korthout@hethooghuis.nl
Nederlands - sCOOLradio
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mw. M.T.J.  Kraayvanger  (krm)
m.kraayvanger@hethooghuis.nl
beeldend – CKV – kunst algemeen  – Art - TTJ

B.G.L.N.H. Kroon-Zwiers (kbr)
b.kroon@hethooghuis.nl
wiskunde

mw. S.F.H. Kuylaars  (kls)
s.kuylaars@hethooghuis.nl
Frans 

mw. C.A.G. Langenhoff-van den Heuvel  (lac)
c.langenhoff@hethooghuis.nl
lichamelijke oefening

mw. R.J.A. van der Linde (lry)
r.vanderlinde@hethooghuis.nl
Nederlands

mw. K.A.P. van der Linden-Welte  (liw)
k.vanderlinden@hethooghuis.nl
beeldend

mw. S. Lodewijckx  (lds)    
s.lodewijckx@hethooghuis.nl
natuurkunde

T. van der Loop  (lto)   
t.vanderloop@hethooghuis.nl
economie

mw. drs. N.J.E.M. de Lorijn  (lon)
n.delorijn@hethooghuis.nl
Nederlands

R. Lubbers (lbr)     
r.lubbers@hethooghuis.nl
aardrijkskunde

A.M. Lucassen (lun)
n.lucassen@hethooghuis.nl
techniek - Science

A. Meekes  (mks)
a.meekes@hethooghuis.nl
aardrijkskunde
 
mw. J.M. van Meeuwen  (mew)
j.vanmeeuwen@hethooghuis.nl
Engels - zorgcoördinator

J. van der Meulen (mlj) 
j.vandermeulen@hethooghuis.nl 
levensbeschouwing - CompaTBL 2.0 - TTJ

P.G.P. Mols  (mlp)
p.mols@hethooghuis.nl
scheikunde

mw. L.A.M. Mulder (mli)
l.mulder@hethooghuis.nl
biologie - Science

drs. H.M.G.K. Nijboer  (nih)
h.nijboer@hethooghuis.nl
beco – Business 

mw. drs. M.S.M. Pallandt (pam)
m.pallandt@hethoooghuis.nl
Duits

T. Papadopoulos (pdt)
t.papadopoulos@hethooghuis.nl
wiskunde

A. Peters (pta)
ar.peters@hethooghuis.nl
biologie

drs. M.F.C. Plugge  (plm)
m.plugge@hethooghuis.nl
scheikunde

mw. S.R. Polder (psa)
s.polder@hethooghuis.nl 
Spaans

mw. M.H.M. Puts  (pum)
m.puts@hethooghuis.nl
Nederlands

mw. F. Rahmaty (raf)    
f.rahmaty@hethooghuis.nl
wiskunde

mw. M.C.R. Reijnders  (rym)
m.reijnders@hethooghuis.nl
beeldend – kunst algemeen

mw. M.A.M. Reijs  (rma)
m.reijs@hethooghuis.nl
maatschappijleer - geschiedenis
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mw. P.A.H.M. Reuser  (rpa)
p.reuser@hethooghuis.nl
TTJ

drs. A. de Ridder  (rij)
j.deridder@hethooghuis.nl
Frans - decaan

mw. M.M. Roodenburg  (rbm)
m.roodenburg@hethooghuis.nl
aardrijkskunde 

mw. J.A. van Rosmalen (rjv)
j.vanrosmalen@hethooghuis.nl
wiskunde

E.H.M. van Rossem  (roe)
e.vanrossem@hethooghuis.nl
Duits 

M.A.M. van Rossem (rom)
m.vanrossem@hethooghuis.nl
Nederlands

Defne Sahingoz (sad)
d.sahingoz@hethooghuis.nl
Duits

R. Scheepens (rsp)
r.scheepens@hethooghuis.nl
economie

mw. E. Schuurmans (see)
e.schuurmans@hethooghuis.nl
wiskunde

mw. drs. I.M.J. Serrarens  (sei)
i.serrarens@hethooghuis.nl
Duits

mw. W.L.M. Smeets  (ssw)
w.smeets@hethooghuis.nl
Frans

mw. M.E.F. Sol-Roozen  (som)
m.sol@hethooghuis.nl
Science - instructeur bètavakken

S.J. Stokkermans  (sst)
s.stokkermans@hethooghuis.nl
muzikale leiding TBL musical - Theaterbrugklas

mw. J. Sun (snj)
j.sun@hethooghuis.nl
Chinees

mw. drs. M. Sustronk  (sum)
m.sustronk@hethooghuis.nl
klassieke talen 

drs. M.A.M. Sweers (swm)
m.sweers@hethooghuis.nl
scheikunde 

mw. M.L. Tax-van der Wolk MEd  (tax)
m.tax@hethooghuis.nl
Nederlands 

mw. N. Teker  (ten)
n.teker@hethooghuis.nl
wiskunde

mw. J.M.C. Tiemissen–van der Sluis (tan)
a.tiemissen@hethooghuis.nl
wiskunde - mediakunde

mw. L.T.M. van Tilburg  (til)
l.vantilburg@hethooghuis.nl
Engels

mw. M.G.C. Thoben-van den Hurk  (tma)
m.vandenhurk@hethooghuis.nl
lichamelijke oefening – Sport & Life Science 

mw. drs. C.M. Toebak (tkl)
l.toebak@hethooghuis.nl
Spaans 

mw. drs. S. Troost  (tss)
s.troost@hethooghuis.nl
Engels

mw. drs. A.J.C. van Tuijl (tus)
s.vantuijl@hethooghuis.nl
Spaans  

drs. A.A.M.R.P. Ulijn  (ula)
a.ulijn@hethooghuis.nl
klassieke talen

mw. N. Veld (vna)
n.veld@hethooghuis.nl
Duits
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mw. drs. M.M. Venema-Walraven  (vnm)
m.venema@hethooghuis.nl
Nederlands - Debatclub

drs. M. Vermast  (vmm)
m.vermast@hethooghuis.nl
geschiedenis 

mw. H.W.M. Verwijlen  (vee)
e.verwijlen@hethooghuis.nl
lichamelijke oefening

O. de Vos (voo)
o.devos@hethooghuis.nl
geschiedenis

J.W.A.M. van Vucht  (vuj)
j.vanvucht@hethooghuis.nl
lichamelijke oefening - BSM

P.P.J.C. Wagemakers (wap)
p.wagemakers@hethooghuis.nl
muziek – Art - natuurkunde - TTJ

Th.W.P.M. van Welie  (wet)
t.vanwelie@hethooghuis.nl
aardrijkskunde - ACV

J. Wellen (wej)
j.wellen@hethooghuis.nl
natuurkunde

A.P. van de Wetering (wen)
n.vandewetering@hethooghuis.nl
economie - ACV

mw. P.M. van de Wetering (wno)
no.vandewetering@hethooghuis.nl
CKV – kunst algemeen - choreograaf TBL musical

mw. M.H.A. van de Wiel (wim)
m.vandewiel@hethooghuis.nl
drama - Art - CKV - TTJ

C.L.J. Willems  (wca)
c.willems@hethooghuis.nl
lichamelijke oefening - Sportklas

mw. drs. J.H.L. Wisse-Bochem  (wba)
a.wisse@hethooghuis.nl
Frans

Onderwijs ondersteunend personeel 

mw. J.I. van Apeldoorn (apj)  
j.vanapeldoorn@hethooghuis.nl
kantinemedewerkster

N.Y.A. Awdisho  (awn)
n.awidisho@hethooghuis.nl
toezichthouder stilteruimte

mw. P. Bast-Weteringe  (wep)
p.weteringe@hethooghuis.nl 
medewerkster facilitair beheer

R.M. van den Berg  (bgr)
r.vandeberg@hethooghuis.nl
medewerker facilitair beheer – praktijkopleider 
beveiliging

J.F.A. Bouwens (bio)   
j.bouwens@hethooghuis.nl
medewerker facilitair beheer

J.P. van Doorn  (doj)
ja.vandoorn@hethooghuis.nl
medewerker facilitair beheer
 
mw. P.J.M.M. Elemans (elp)
p.elemans@hethooghuis.nl
leerlingbegeleider / huiswerkbegeleiding TBL

mw. M.C.M. Govers Bolwerk  (gvm)  
m.govers@hethooghuis.nl
directiesecretaresse / organisatie toetsen

mw. W.J.M.G. de Graaf-Straatman (stw)
w.degraaf@hethooghuis.nl
telefoniste/receptioniste

mw. A. Guzinski-Vissers (gua)
a.guzinski@hethooghuis.nl
kantinemedewerkster

mw. S.M.G. van Heeswijk-van As  (hes)
s.vanheeswijk@hethooghuis.nl
instructeur bètavakken

C.L.G.M. van den Hurk  (huc)
c.vandenhurk@hethooghuis.nl
coördinator facilitair beheer
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mw. J.W.M. van Kortenhof (ktj)
j.vankortenhof@hethooghuis.nl
telefoniste/receptioniste

mw. S. Kuijk  (kuy)
s.kuijk@hethooghuis.nl
Servicepunt medewerkster/systeembeheerder

mw. P.M. van der Leest-van de Ven (lee)
e.vanderleest@hethooghuis.nl
telefoniste/receptioniste 
onderwijsassistent/begeleidster OLC voor 
hoogbegaafden

mw. M. Leijen-Blom (lbm)   
m.leijen@hethooghuis.nl
medewerkster facilitair beheer

J.P.J. Muskens  (muj)
j.muskens@hethooghuis.nl
instructeur - roostermaker

mw. A.A.L. Persons (pea)
a.persons@hethooghuis.nl
mediathecaris

mw. A.J.E. Simbolon  (sia)
a.simbolon@hethooghuis.nl
toezichthouder stilteruimte

mw. R.M.F. Smits  (str)
Ri.smits@hethooghuis.nl
directiesecretaresse

mw. M.E.F. Sol-Roozen  (som)
m.sol@hethooghuis.nl
Science - instructeur bètavakken

L.P.H.J. van der Weijden  (wdl)
l.vanderweijden@hethooghuis.nl
instructeur bètavakken

mw. T.H.M. van der Zanden-Vendelmans (zad)
d.vanderzanden@hethooghuis.nl
directiesecretaresse

A.  Cobussen (car)    
a.cobussen@hethooghuis.nl
biologie

S. Derks  (dsi)    
s.derks@hethooghuis.nl
geschiedenis

mw. V. Jonkers  ( jov)    
v.jonkers@hethooghuis.nl
zorg

mw. N. van de Laak  (lni)   
n.vandelaak@hethooghuis.nl
Engels

Stagiaires (eindstage/Lio en zorg)

Het TBL biedt studenten die een lerarenopleiding volgen de gelegenheid in de praktijk kennis te maken met hun 
toekomstige beroep. Deze studenten worden bij hun stage begeleidt door onze docenten. Afhankelijk van het soort 
stage zijn de studenten enkele dagen tot enkele maanden aanwezig op het TBL. Daarnaast zijn er ieder jaar een 
aantal studenten eindstage/LIO’s (leraren in opleiding) werkzaam op school. Deze stage duurt een jaar en begint in 
september of in februari.
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Mentoren
Titus Tussenjaar (TTJ)

TTJa mw. K. Hogemans-de Bie - mw. P. Reuser

Havo/vwo masterclass klas 1, 2 en 3

1HVa mw. J. Jansen - mw. M. Kraayvanger 
1HVb mw. K. van der Linden - mw. M. Thoben 
1HVc N. Lucassen – mw. J. van Meeuwen
1HVd F. Göksin 
1HVe B. Koçan

2HVa mw. N. de Lorijn 
2HVb E. van Rossem 
2HVc mw. D. Sahingoz – C. Wllems
2HVd  mw. M. Roodenburg

3Ha J. Brouwer – mw. S. Lodewijckx
3Hb T. Brom
3Hc R. Scheepens
3HVa  B. Kroon-Zwiers

Havo/vwo Expeditie klas 1,2 en 3

1Ea mw. L. van Tilburg – P. Wagemakers
1Eb mw. S. Kuijlaars – mw. J. van Rosmalen

2Ea N. van Casteren 
2Eb N. Korthout

3Ea M. van den Hurk – M. van Balgooy
3Eb mw. M. Tax-van der Wolk – mw. N. Veld

Atheneum masterclass klas 1, 2, 3

1Aa mw. L. Mulder – N. van Corven 
1Ab mw. M. Puts
1Ac T. Papadopoulos

2Aa mw. G. Janssen – M. van Rossem 
2Ab J. de Bruijn
2Ac R. Lubbers

3Aa     mw. N. Teker - 
 mw. R. van Erven-Escudero Losa
3Ab    mw. J. Cremers – mw. D. Groeneveld
3Ac    M. van der Heijden

Gymnasium klas 1, 2, 3

1Ga mw. A. van Beers
1Gb mw. Y. Klerks-van Hoof – mw. S. Polder

2Ga mw. R. van der Linde
2Gb mw. I. Serrarens – mw. M. Sustronk

3Ga   R. de Graaf
3Gb mw. L. Hiderink - 
 mw. V. Beumer-van Wetering

Havo klas 4, 5

4H  mw. K. Arentsen – mw. N. de Groot – 
 mw. S. van Tuijl –  mw. M. van de Wiel – 
 J. van der Meulen – mw. N. van de 
 Wetering - E. van den Bogaart – R. Kok – 
 R. Hartmann – P. Kappen

5H E. van den Bogaart – R. Kok – 
 R. Hartmann – P. Kappen – 
 mw. H. van den Berg-Hendriks – 
 mw. J. Janssen – mw. M. Pallandt – 
 D. Fluitsma – J. Kieboom – M. Bronk – 
 mw. M. Dietz-van Kilsdonk – A. Peters

Atheneum 4, 5 en 6 

4A mw. M. Reijs – mw. N. van der   
 Heijden-Draaijer – N. van de Wetering – 
 J. van Vucht – mw. J. van Hoorn – 
 H. Nijboer

5A Th. van Welie – mw. S. Troost – 
 P. van der Heijden – mw. L. Gielen – 
 M. Plugge – mw. E. Verwijlen

6A L. Heinen – mw. E. Verwijlen – 
 M. Vermast – mw. A. Wisse-Bochem – 
 I. Hulshof – J. Wellen – mw. M. Reijnders

Gymnasium 4, 5 en 6

4G M. Sweers

5G mw. M. Venema-Walraven – J. de Ridder 

6G mw. I. van den Heuvel-Korpel – A. Ulijn
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Lestijden

Lesrooster onderbouw:

1e lesuur 8.20-9.05 uur 
2e lesuur 9.05-9.50 uur
3e lesuur 9.50-10.35 uur 
 pauze 
4e lesuur 10.55-11.40 uur 
5e lesuur 11.40-12.25 uur
 pauze 
6e lesuur 12.55-13.40 uur
7e lesuur 13.40-14.25 uur 
 pauze 
8e lesuur 14.35-15.20 uur 
9e lesuur 15.20-16.05 uur

Lesrooster bovenbouw:

1e lesuur 8.20-9.05 uur 
2e lesuur 9.05-9.50 uur
 pauze
3e lesuur 10.10-10.55 uur 
4e lesuur 10.55-11.40 uur 
 pauze
5e lesuur 12.10-12.55 uur
6e lesuur 12.55-13.40 uur
 pauze
7e lesuur 13.50-14.35 uur 
8e lesuur 14.35-15.20 uur 
9e lesuur 15.20-16.05 uur
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U neemt contact op met ons 
Gedurende de schoolloopbaan van uw kind zult u 
verscheidene keren contact opnemen met school. 
De meest voor de hand liggende redenen om dat te 
doen zijn:

Melden van absentie
Als uw kind om één of andere reden de school moet 
verzuimen, dan dient u dat te melden (zie: Dagelijkse 
gang van zaken). In het onvoorziene geval van ziekte 
moet u even bellen. Weet u van tevoren dat uw kind 
de les moet verzuimen, dan wordt u verzocht dat 
schriftelijk te doen. Voor het vieren van religieuze 
feestdagen heeft een leerling recht op verlof, maar U 
dient dit wel enkele dagen van te voren te melden. Op 
de Communicatie TBL kunt u voor het aanvragen van 
verlof een aanvraagformulier downloaden.
https://communicatie.hethooghuis.nl/
tbl/2019/05/15/welkom/

U hebt vragen over de studieresultaten of het 
welbevinden van uw kind
Als u vragen hebt over uw kind, dan kunt u altijd 
contact opnemen met de mentor. Deze begeleidt 
studie en welbevinden van uw kind op school en weet 
u daarover in  te lichten. Verloopt alles normaal, dan 
ziet u elkaar tijdens de ouderavonden. De lijst met 
mentoren vindt u afgedrukt in deze locatiegids.

u heeft een vraag over de organisatie of begeleiding
Hebt u een vraag over de vakantieregeling, 
begeleidingslessen, straffen, jaarrooster of andere 
organisatorische zaken, dan kunt u terecht bij de 
teamleiders. 

U heeft een klacht
Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Als u 
vindt dat de school iets heeft verzuimd of verkeerd 
heeft gehandeld, neemt u dan in eerste instantie 
contact op met desbetreffende docent of functionaris. 
Levert dat voor u geen bevredigende oplossing op, 
neemt u dan contact op met de rector
(t.brocks@hethooghuis.nl)
 
Wij nemen contact op met u
Er is een aantal contactmomenten in het jaarrooster 
opgenomen. Dit kunnen informatieavonden, ouder-
spreekuren of klankbordgroepbijeenkomsten zijn.
Informatieavonden vinden plaats voor de gezamen-
lijke ouders van één of meer klassen en hebben tot 
doel informatie te verschaffen en van gedachten te 
wisselen over een bepaald thema.
Tijdens de ouderspreekuren wordt individuele ouders 
de gelegenheid geboden klassenmentoren, teamlei-
ders, vakdocenten en/of decanen te spreken over het 
rapport van hun zoon/dochter.
Bij een bijeenkomst van een klankbordgroep komen 
ouders van een bepaalde leerjaar bijeen om te praten 
over zaken die specifiek met die leerjaar te maken 
hebben.

Samenstelling van het bestuur 
van de oudervereniging

(vanaf september 2022) 

Han-Michiel Verroen, voorzitter vacature, secretaris
Ruud Tas, penningmeester Marco van der Linden, bestuurslid
Suze Roelofs-Emonds, bestuurslid Susan Branje, bestuurslid
Karin Duijs, bestuurslid Luc Schouten, bestuurslid
René Schaffels, bestuurslid 
(en link met TBL DMR / Het Hooghuis CMR)

Op de website van het TBL vindt u uitgebreide informatie over de oudervereniging en de bestuursleden.
Website:  https://tbl.hethooghuis.nl/info/oudervereniging
E-mail:  ov-tbl@hethooghuis.nl
Twitter:  @OV_TBL

Contacten ouders – school
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Leefregels
• Verlof, ziekte e.d.
1. De leerlingen zijn verplicht de lessen volgens 

het voor hen geldende dagrooster te volgen. 
Vrijstelling van het volgen van lessen, anders dan 
vermeld bij punt 2, kan slechts door de teamleider 
of locatiedirectie worden verleend. 

2. Kan een leerling de school niet bezoeken in 
verband met ziekte, bezoek dokter, bezoek 
orthodontist, etc., dan wordt dat per telefoon of 
via https://tbl.hethooghuis.nl/info/ziek-te-laat-
verlof/#top vooraf, gemeld aan de informatiebalie 
door de ouders/verzorgers van de leerling (tel. 
0412–224180). Een leerling wordt steeds voor één 
dag ziekgemeld! Is een leerling langer dan een 
dag ziek, dan moet er iedere dag een ziekmelding 
gedaan worden. Zie ook punt 12. 

3. Is een leerling langer dan vijf werkdagen ziek, 
neemt u dan contact op met de mentor en/of 
teamleider. 

4. In geval van schoolexamentoetsen moet een 
leerling op de dag van het schoolexamen opnieuw 
telefonisch ziekgemeld worden, ook al is de 
leerling de dag ervoor ook al ziekgemeld. 

5. De leerlingen dienen tijdig (voor de aanvang 
van de les) bij het leslokaal aanwezig te zijn. 
Leerlingen die te laat zijn moeten zich melden bij 
de informatiebalie. Bij te laat komen zonder reden 
moet de leerling zich dezelfde dag na zijn laatste 
lesuur melden in de stilteruimte. 

6. In alle andere gevallen waarin een leerling te 
laat is, meldt hij zich bij de informatiebalie. Dit 
geldt ook, wanneer een leerling na afwezigheid 
de school weer bezoekt b.v. na een bezoek aan de 
orthodontist. 

7. Wanneer een leerling (tijdelijk) niet in staat is 
de lessen LO te volgen, moet dit schriftelijk door 
de ouders/verzorgers aan de teamleider worden 
gemeld. De leerling is wel tijdens de les LO 
aanwezig en krijgt hier in overleg een taak die wel 
uit te voeren is (hulp verlenen/scoren bijhouden/
scheidsrechter/coachen.

8. Bij afwezigheid van leerlingen, welke niet door de 
ouders/verzorgers is gemeld, worden de ouders/
verzorgers daarover door de teamleider zo snel 
mogelijk geïnformeerd.

9. Wanneer een leerling op school ziek wordt, meldt 
deze zich bij de informatiebalie. De receptioniste 
belt dan de ouders/verzorgers om te overleggen 
of de leerling naar huis kan. Een leerling gaat pas 
naar huis na contact met de ouder/verzorger.

10. Wanneer een leerling uit de les wordt 
 verwijderd, meldt deze zich in de stilteruimte. Als 

de stilteruimte dicht is, meldt de leerling zich bij 
de informatiebalie 

11.Voor afspraken m.b.t. dokter/tandarts/ortho-
dontist tijdens de les moet er, het liefst één dag 
van tevoren, een briefje gehaald worden bij de 
informatiebalie. Hierbij moet er van tevoren een 
digitale melding, telefoontje of een schriftelijke 
melding door de ouder/verzorger gedaan worden.

12. Alle verlofaanvragen dient de ouder/verzorger te 
richten aan de teamleider van hun zoon/dochter. 
Zie Communicatie TBL -> https://communicatie.
hethooghuis.nl/tbl/2019/05/15/welkom/

13. Voor de eerste twee weken van het nieuwe 
schooljaar is het wettelijk NIET toegestaan om 
vakantieverlof te verlenen. 

14. De leerling moet in principe beschikbaar zijn tot 
16.30 uur i.v.m. roosterwijzigingen/nablijven e.d., 
ter beoordeling van de teamleider. 

15. De leerplichtambtenaar kan op school aanwezig 
zijn om een gesprek te voeren met een leerling in 
het kader van het onderzoek naar verzuim door de 
leerling. 

16. Via het ouderportaal hebben ouders/verzorgers, 
zolang als hun kind jonger is dan 18 jaar, inzage in 
de absentieregistratie van hun kind.

•  Inhaalregeling toetsen 
1. Een toets (zowel mondeling als schriftelijk) kan 

alleen worden ingehaald als: 
 - een leerling vooraf ziek is gemeld door  

 zijn/haar ouder/verzorger bij de infor- 
 matiebalie. Als het om een SE-toets   
 gaat moet de ziekmelding OOK gebeuren  
 bij de teamleider. 

 - een leerling bijzonder verlof heeft 
  gekregen voor een gebeurtenis die 
  niet op een ander tijdstip kan plaats 
  vinden (bijv.  voor een bruiloft of 
  begrafenis). 
2. Afspraken buiten school, bijv. orthodontist, 
huisarts, tandarts, fysiotherapeut, zijn geen geldige 
reden om een toets te missen. Bij het plannen van 
deze afspraken dient rekening gehouden te worden 
met toetsen. Als een leerling vanwege zo’n afspraak, 
of anderzijds onrechtmatig afwezig is tijdens een 
toets, dan krijgt de leerling niet de kans om de toets 
in te halen. Hi/zijj krijgt dan het cijfer 1. 
Bij bijzondere omstandigheden bepaalt de teamleider 
of de leerling nog een inhaalmogelijkheid krijgt.

Dagelijkse gang van zaken
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•  Opvang
1. Leerlingen van de onderbouw die om welke reden 

dan ook geen les hebben worden opgevangen in 
het klaslokaal waar zij op dat moment les zouden 
krijgen. De leerlingen worden daar opgevangen 
door een van de docenten die daarvoor is inge-
roosterd. De leerlingen moeten dan zelfstandig 
werken aan huiswerk e.d. Dit geldt voor het 
tweede tot en met het zevende lesuur. 

•  Gedrag in en buiten de lessen 
1. De leerlingen mogen alleen komen in de voor hen 

rechtstreeks bestemde ruimtes. 
2. Tijdens en na de lessen houden leerlingen die 

geen les hebben, zich niet in de gangen en tussen 
de kluisjes op maar in de hal of de Binnenhof. 
Voor aanvang van de lessen (08.20 uur) en tijdens 
de pauzes is verblijf alleen toegestaan in de leer-
lingenhal en de Binnenhof. Alleen in die ruimtes 
mag gegeten en gedronken worden. Bij de kluisjes 
is verblijf én eten en drinken niet toegestaan. 

3. In de gangen en in de lokalen is eten en drinken 
niet toegestaan. 

4. Het gebruik van mobiele telefoons/smartphones 
is in de lokalen, mediatheek en stilteruimte niet 
toegestaan, tenzij de docent anders bepaalt. In de 
Binnenhof en in de hal is gebruik van smartpho-
nes wel toegestaan. Met smartphones kunnen ook 
geluid en beeldopnamen gemaakt worden. Het is 
uiteraard niet toegestaan om, zonder schriftelijke 
toestemming van betrokkenen, opnamen te 
maken van medeleerlingen of van medewerkers 
van de school. 

5. In de les mag in principe geen hoofdbedekking 
worden gedragen, tenzij uit religieuze motieven. 

6. Jassen, dassen en tassen worden opgeborgen 
in het leerlingenkastje of opgehangen aan de 
kapstokken in de garderobe of in de gangen. 

7. Bij bezoek aan de mediatheek mogen geen tassen 
en jassen mee naar binnen worden genomen. 

8. Aan de leerling die zich ernstig misdraagt, kan de 
rector de toegang tot de lessen/school voor een 
bepaalde tijd ontzeggen. Een dergelijke schorsing 
wordt opgelegd in overleg met de klassenmentor 
en teamleider. Vervolgens schriftelijk aan de 
ouders/verzorgers, leerling en schoolbestuur 
meegedeeld. Bij schorsing van twee of meerdere 
dagen wordt ook de onderwijsinspectie hiervan 
schriftelijk op de hoogte gesteld. Alleen in een 
uiterste situatie zal ook verwijdering van school 
worden overwogen.

9. Beschadiging aan terrein, gebouw, of inventaris 
moet door de betrokken leerling worden gemeld 

aan de conciërge of aan hoofd Facilitair beheer 
(kamer 0.38). Voor de door de leerling veroor-
zaakte schade worden de ouder(s)/verzorger(s) of 
de leerling aansprakelijk gesteld. 

10. De lift is bestemd voor personeelsleden en leer-
lingen die daarvoor verlof hebben gekregen van 
de informatiebalie. Zij krijgen hiervoor een pasje 
om de lift te bedienen.

11. Leerlingen die met de auto naar school komen, 
mogen niet op het schoolterrein parkeren.

 In verband met geluidsoverlast moeten motoren 
van brommers en scooters op het schoolterrein 
worden uitgezet.

12. Het bij zich dragen en/of gebruiken van messen, 
laserpennen en andere voorwerpen die gevaarlijk 
voor anderen kunnen zijn, kan inbeslagname ook 
tot gevolg hebben dat de leerling het voorwerp 
niet terugkrijgt.  

13. Voor het gebruik van internet en email bestaat 
een “Protocol voor computergebruik”. De tekst 
daarvan is te vinden op de website van onze 
school: https://tbl.hethooghuis.nl/info/gedrags-
regels-social-media-devices/

14. Voetballen op het schoolterrein is niet toegestaan. 
15. Gedurende de bouwactiviteiten aan de Carmelie-

tenstraat mogen leerlingen gebruik maken van de 
hoofdingang. 

16. Fietsen die voor de hoofdingang staan en daar-
mee de toegang tot het parkeerterrein hinderen 
worden verwijderd. Op het einde van de dag kan 
de fiets opgehaald worden bij Facilitair beheer.

•  Reglement gebruik Stilteruimte 
1. In de Stilteruimte is geen plaats voor eten, drin-

ken, snoep, petten, jassen, tassen en elektronische 
apparaten (IPod, smartphone, etc.) 

2. In de Stilteruimte heb je alleen toegang met een 
geldig schoolpasje. 

3. In de Stilteruimte werk je met een duidelijke 
opdracht (planner, werkstuk, o.i.d.). 

4. De Stilteruimte kan worden in- en uitgegaan vanaf 
vijf minuten vóór tot vijf minuten ná het signaal 
voor leswissel. 

5. De Stilteruimte is alleen voor leerlingen die ofwel 
“onderwijstijd” willen maken ofwel in stilte willen 
werken op een moment dat zij lesuitval, een 
tussenuur of geen les meer hebben. 
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•  Rookverbod 
1. In het schoolgebouw en op het gehele schoolter-

rein wordt niet gerookt. Het TBL is een rookvrije 
school. 

2. Voor bijeenkomsten in de avonduren in het 
schoolgebouw (b.v. ouderavonden, toneelvoorstel-
lingen, filmavonden, voorlichtingsavond) geldt 
ook het rookverbod. 

•  Zorg voor (brom-)fietsen, kleding enz. 
1. Het op slot zetten van fietsen en bromfietsen is 

verplicht. De school is niet aansprakelijk voor 
schade of diefstal aan/van (brom)fietsen.

2. ietsen dienen op het schoolterrein in het rek te 
worden geplaatst. Ook tijdens excursies/activitei-
ten met terugkeer na de reguliere openingstijden. 
Bromfietsen moeten gestald worden in de aange-
geven vakken. (Brom)fietsen mogen nooduitgan-
gen niet blokkeren. (Brom)fietsen die niet goed 
geplaatst zijn worden verplaatst en elders op het 
schoolterrein gestald. (Brom)fietsen moeten op 
het einde van de lesdag van het schoolterrein 
verwijderd zijn. In geval een 

 (brom)fiets door omstandigheden moet blijven 
staan moet dit altijd gemeld worden bij een 
facilitair medewerker (ruimte 0.38). Dit geldt ook 
voor het stallen van pendelfietsen.

3. Leerlingen moeten geen geld laten zitten in 
kledingstukken die in de garderobe of in de kleed- 
kamers van de gymzalen hangen. Geld en andere 
waardevolle zaken moet je opbergen in je kluisje. 
Na afloop van de lessen mogen geen kledingstuk-
ken of gymschoenen in de school worden achter- 
gelaten. Het verdient aanbeveling kledingstukken, 
gymschoenen e.d. van een herkenningsteken te 
voorzien. Bij diefstal laat de school altijd aangifte 
doen bij de politie.

4. Leerlingen bergen waardevolle spullen op in hun 
kluisje of geven ze in bewaring bij Facilitair beheer 
(kamer 0.38).

•  Diversen 
1. De school sluit op maandag t/m donderdag om
 17.30 uur en op vrijdag om 17.00 uur. Leerlingen 

moeten, tenzij anders afgesproken, op maandag 
t/m donderdag om 16.30 uur het gebouw verlaten 
en op vrijdag om 16.15 uur.

2. Bestuur en schoolleiding zijn niet aansprakelijk 
voor het zoekraken of ontvreemden van eigen-
dommen of voor toegebrachte schade. 

3. De school maakt gebruik van een CCTV-systeem 

voor toezicht- en bewakingsdoeleinden. Studenten 
van de ROC-opleiding “beveiliging” lopen op onze 
school stage onder toezicht van een stagebegelei-
der. Zij zijn bevoegd leerlingen aan te spreken op 
het naleven van onze huisregels. 

4. Wij streven ernaar voorstellingen die in de avon-
duren in school worden georganiseerd, uiterlijk 
23.00 uur te laten eindigen. 

5. De schoolleiding draagt geen verantwoorde-
lijkheid voor reizen, uitstapjes, feesten, enz. die 
niet door de school zijn georganiseerd, ook niet 
wanneer ze geleid of begeleid worden door een of 
meer docenten. 

6. Als leerlingen op initiatief van of onder bege-
leiding van een docent of met zijn medeweten 
in of buiten lestijd een bezoek brengen aan 
instellingen, bedrijven e.d., dient daartoe vooraf 
toestemming te zijn verleend door de rector. 

7. Personen die niet ambtshalve toegang tot de 
lessen hebben, worden slechts tot de lessen en/ 
of het gebouw toegelaten, als de rector of het 
Facilitair beheer daartoe vooraf toestemming 
heeft verleend.

Afspraken bij een politieonderzoek op school
Indien vernieling of diefstal van zaken op school 
wordt geconstateerd probeert de school altijd eerst 
dit soort zaken naar tevredenheid van de benadeel-
de partij af te handelen. Pas wanneer dat zonder 
tussenkomst van politie niet lukt of het strafbaar feit 
geeft daar aanleiding toe, wordt door de benadeelde 
of door de school aangifte gedaan bij de politie. In 
geval van bedreiging of mishandeling van leerlingen 
of personeel wordt altijd aangifte gedaan bij de 
politie. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening 
gehouden met het individuele belang van de leerling 
of personeelslid. Wanneer door de politie aan de 
school medewerking wordt gevraagd om op school 
onderzoek te mogen doen naar vermeende strafbare 
feiten, al dan niet naar aanleiding van een aangifte, 
gelden bepaalde afspraken.
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September – Openingsmaand 100 jaar TBL
Maandag 5/9 start schooljaar voor personeel
Dinsdag 6/9  startdag voor leerlingen
Dinsdag 6/9 19.00 infoavond klas 1
Dinsdag 6/9 19.00 infoavond TTJ 
Woensdag 7/9 19.00 infoavond klas 2
Donderdag 8/9 19.00 0 infoavond klas 3
Maandag 19/9 19.00 infoavond Het leren van talen voor    
 ouders gymnasium brugklas
Dinsdag 20/9 19.00 infoavond 4 havo met leerlingen 
Woensdag 21/9 herkansing 5 vwo
Woensdag 21/9 19.00 infoavond 4 vwo 
Maandag 26/9 19.00 infoavond 5 havo met leerlingen
Di 27/9 tm vr 30/9  Activiteitenweek
Di 27/9 tm vr 30/9 5 havo en 6 vwo: werkdag pws
Dinsdag 27/9 19.00 infoavond 6 vwo ouders + leerlingen
Wo 28/9 tm vr 30/9   Brugklaskamp

Oktober - Maand van de diversiteit
Maandag 3/10 19.00 profielkeuze avond 3 havo en 3 vwo
Ma 10/10 tm do 13/10 beperkte toetsweek 5 havo en 6 vwo
Maandag 10/10 19.00 ouderavond buitenlandse reizen
Dinsdag 11/10 Hooghuisdag / leerlingen lesvrij
Woensdag 12/10 19.00 info avond 5 vwo met leerlingen
Maandag 17/10 ouderavond mentoren onderbouw  
Dinsdag 18/10 ouderavond mentoren onderbouw 
Ma 24/10 tm vr 28/10 HERFSTVAKANTIE
Maandag 31/10 herkansingen 5 havo en 6 vwo
                                                                                                                                                                                                     
November – Maand van de wetenschap
Dinsdag 1/11 19.00 Ouderavond “Op naar de top”
Zaterdag 5/11 Titus draait door in De Lievekamp
Donderdag 10/11 19.00 Presentatieavond pws 

December – Maand van de inspiratie
Ma 5/12 tm ma 12/12 toetsweek onderbouw + bovenbouw
Vrijdag 9/12 Paarse Vrijdag
Dinsdag 13/12 correctiedag / leerlingen vrij
Wo 21/12 tm vr 23/12 Activiteitenweek
Donderdag 22/12 Titusdag
Ma 26/12 tm vr 6/1 KERSTVAKANTIE
 
Januari – Maand van de creaties
Di 10/1 tm vr 13/1 voortgangsvergaderingen
Dinsdag 24/1 ouderavond 
Woensdag 25/1 afsluiting masterclasses klas 3 
Woensdag 25/1 herkansing 5h en 6v
Donderdag 26/1 ouderavond

Jaarrooster 2022-2023
Dit is een verkorte versie van het jaarrooster. Het volledige overzicht staat in de Schoolgids, welke 
te vinden is op https://tbl.hethooghuis.nl/. Aanpassingen in de loop van het schooljaar worden via 

de website en het “Rondje” bekend gemaakt.
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Februari – Maand van de talen
Vrijdag 3/2 16.00-20.00 Open Dag groep 7/8
Ma 6/2 tm ma 13/2 toetsweek + mondelingen 5 havo en 6 vwo
Ma 20/2 tm vr 24/2 VOORJAARSVAKANTIE
                                          
Maart – Maand van het leiderschap
Dinsdag 7/3 ouderavond 5h en 6v 
Ma 20/3 tm ma 27/3 toetsweek onderbouw + bovenbouw
Dinsdag 21/3 HOOGHUISmiddag
Dinsdag 28/3 correctiedag / vrije dag leerlingen
                                                                                                          
April – Maand van de sport
Donderdag 6/4 eindpresentatie kunstvakken 5 havo en 6 vwo
Maandag 10/4 Tweede Paasdag / lesvrij
Dinsdag 11/4 laatste herkansingen 5 havo en 6 vwo
Di 11/4 tm 14/4 voortgangsvergaderingen
Dinsdag 11/4 oudergesprekken 
Ma 17/4 tm vr 21/4 Activiteitenweek met o.a. 
 buitenlandse reizen 4 havo en 5 vwo
Ma 17/4 tm do 20/4 examentraining 5h en 6v
Woensdag 19/4 Sportcafé                      
Vrijdag 21/4 laatste lesdag 5h en 6v / examenstunt
Ma24/4 tm vr 5/5 MEIVAKANTIE

Mei – Maand van de geschiedenis
Maandag 8/5 examenvoorlichting 5h en 6v
Di 9/5 + wo 10/5 ouderavond 
Donderdag 11/5 start CSE 1e tijdvak 
Vrijdag 12/5 presentatie Jubileumboek + 
 Osse Avond van de Geschiedenis
Donderdag 18/5 Hemelvaartsdag / lesvrij
Vrijdag 19/5 lesvrije dag
Maandag 29/5 Tweede Pinksterdag / lesvrij
Dinsdag 30/5 laatste dag CSE 1e tijdvak

Juni – Maand van de herinndering
Vrijdag 2/6 Personeels(mid)dag
Vrijdag 9/6 19.00 voorstelling Theaterbrugklas
Woensdag 14/6 uitslag CSE 1e tijdvak 
Vrijdag 16/6 aanmelden CSE 2e tijdvak voor 17.00 uur
Zaterdag 17/6 Reünie 100 jaar TBL
Ma 19/6 tm do 22/6 CSE 2e tijdvak
Ma 26/6 tm ma 3/7 toetsweek onderbouw + bovenbouw
Vrijdag 30/6 uitslag CSE 2e tijdvak                             

Juli – Afsluitende maand 100 jaar tBL
Dinsdag 4/7 correctiedag / leerlingen lesvrij
Wo 5/7 + do 6/7 rapportvergaderingen / leerlingen lesvrij
Vrijdag 7/7 start activiteitenweek vanaf 11.00    
Vrijdag 7/7  Leerlingenfeest/festival
Ma 10/7 tm 12/7 Activiteitenweek
Dinsdag 11/7 diploma-uitreiking 5 havo
Woensdag 12/7 diploma-uitreiking 6 vwo
Donderdag 13/7 schooljaar afronden / leerlingen vrij
Vrijdag 14/7 schooljaar afronden / leerlingen vrij
Ma 17/7 tm 25/8 ZOMERVAKANTIE
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N.B.
Schooldagen, waarop geen les gegeven wordt, maar bijvoorbeeld rapportvergaderingen worden gehouden, zijn 
GEEN vakantiedagen.
Deze dagen worden gebruikt voor o.a. taken, bijlessen, bijwerken van de studieuren, extra repetities voor musical en 
toneel en inhaalwerk. 
Ouders en leerlingen dienen bij het afspreken van vakanties nadrukkelijk rekening te houden met vakanties en vrije 
dagen zoals ingeroosterd. Alleen grondig gemotiveerde verzoeken om van deze vakantiedata af te wijken, kunnen bij 
de schoolleiding worden ingediend.

Het is wettelijk niet toegestaan om in de eerste twee schoolweken van het nieuwe schooljaar ouders toestemming te 
geven om hun kinderen mee op vakantie te nemen.

Alle verdere informatie is te vinden op de website van de school :
www.tbl.hethooghuis.nl
mailadres:  infotbl@hethooghuis.nl
twitter:  @tbl_oss
Facebook:  https://goo.gl/FBXsci of via de website van school.
Instagram:  https://www.instagram.com/tbl_oss/

Fotografie:  Ron Rutten, Ruud van de Wiel

Titus Brandsmalyceum / locatie van Het Hooghuis
Molenstraat 30
5341 GD Oss
Tel. 0412 - 22 41 80
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