
Inhoud
Op deze kaart staat de meest praktische 
informatie van onze school. Meer infor-
matie is te vinden op marianum.nl

Ziek of afwezig?
Ouders kunnen dit tussen 8.00 - 9.00 uur 
doorgeven via telefoonnummer  
0544 477000 voor Groenlo en voor 
Lichtenvoorde via telefoonnummer 
0544 399000. Leerlingen van 18 jaar of 
ouder geven dit zelf door. Als een leer-
ling in de loop van de dag ziek wordt en 
naar huis wil, dan gaat het afmelden via 
de onderwijsassistent. Dit geldt ook voor 
het beter melden, een dokters- of spe- 
cialistenbezoek. De leerling toont dan 
het logboekje of een briefje van een ou-
der, waarin de reden en duur van de af-
wezigheid vermeld staat. Leerlingen van  
18 jaar of ouder melden zich ook met een 
briefje bij de onderwijsassistent. 

Afwezigheid toets
Is een leerling afwezig bij een toets, die 
onderdeel is van het schoolexamen, dan 
moet dit altijd telefonisch gemeld wor-
den bij de teambegeleider vóór aanvang 
van de toets.   

Contact ouders en school
Het eerste aanspreekpunt voor de leer-
ling én ouder is de mentor. In de loop van 
het jaar vinden er meerdere contactmo-

menten plaats tussen leerling, mentor 
en ouder. In bijzondere situaties is het 
altijd mogelijk contact op te nemen met 
de teambegeleider. 

Actualiteiten
Op de website, in de digitale nieuws-
brief, op de Facebookpagina en In-
stagram plaatst Marianum de meest 
actuele informatie. Andere informatie 
zoals absentie, resultaten, vakken en 
persoonsgegevens zijn terug te vinden in 
het digitale portaal SOMtoday. De toe-
gang hiervoor is te verkrijgen via inlog-
gegevens die aan te vragen zijn op onze 
website.
Wijzigingen in NAW-gegevens of e-mail-
adres kunnen ouders en leerlingen sturen 
naar administratie@marianum.nl 

Rapport
Iedere leerling krijgt aan het einde van 
het leerjaar persoonlijk een rapport 
overhandigt. 

Meedenken en meepraten
Marianum heeft een medezeggen-
schapsraad (MR) die bestaat uit  
personeelsleden, ouders en leerlingen 
(m.toebes@marianum.nl). Voor leerlingen 
is er een leerlingenraad, die begeleid 
wordt door een docent (leerlingenraad@
marianum.nl) 

Scholengemeenschap Marianum maakt deel uit van de Stichting 
Carmelcollege en verzorgt onderwijs in Groenlo en Lichtenvoorde.

Praktische informatie



Vakanties en vrije dagen

Bloemencorso Lichtenvoorde        
za. 7 t/m di. 10 september 2019

Herfstvakantie                
za. 19 oktober t/m zo. 27 oktober 2019

Kerstvakantie                
za. 21 december 2019 t/m zo. 5 januari 2020

Voorjaarsvakantie               
za. 22 februari t/m zo. 1 maart 2020

Pasen 
vr. 10 april (Goede Vrijdag) t/m ma. 13 april 2020

Meivakantie                
wo. 22 april t/m di. 5 mei 2020

Hemelvaart            
do. 21 t/m vr. 22 mei 2020

Pinksteren
za. 30 mei t/m ma. 1 juni 2020

Zomervakantie                
za. 18 juli t/m zo. 30 augustus 2020

Start Centrale Examens
do. 7 mei 2020 Postadres  Postbus 35

 7140 AA  Groenlo

Bezoekadressen Onderbouw Groenlo en  
 bovenbouw havo/vwo
 Deken Hooijmansingel 1 
 7141 EA  Groenlo

 Onderbouw Lichtenvoorde
 Dr. Ariënsstraat 3 
 7131 XM  Lichtenvoorde

 Bovenbouw vmbo  
 Lichtenvoorde
 Dr. Ariënsstraat 1
 7131 XM  Lichtenvoorde 

Telefoon  0544 477070

E-mail  info@marianum.nl

Onderbouw vmbo (leerjaar 1 en 2)
mevrouw G.M. Brücker  
(standplaats Lichtenvoorde) 
l.brucker@marianum.nl 

Onderbouw havo/vwo (leerjaar 1, 2 en 3)
de heer J. Castilla Martin
(standplaats Groenlo) 
j.castillamartin@marianum.nl

Bovenbouw vmbo (leerjaar 3/4 basis, kader en gt)
de heer R. Nijenhuis
(standplaats Lichtenvoorde)
r.nijenhuis@marianum.nl

Bovenbouw havo/vwo (leerjaar havo 4/5  
en leerjaar vwo 4/5/6)  
de heer N.B.J.M. Konings
(standplaats Groenlo) 
n.konings@marianum.nl

Bovenstaande personen zijn telefonisch 
te bereiken via: 0544-477070.

Conrectoren teams

Inloggegevens ouderportaal
(voor actuele cijfers en absentie)

Mijn zoon en/of dochter zit in klas

Mentor 

www.marianum.nl
      marianum_vmbo_bovenbouw

      marianum.scholengemeenschap


