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

Ziek of afwezig?
Ouders kunnen een ziekmelding  
’s ochtends voor 9.00 uur doorgeven via 
SOMToday. Dit kan zowel op de laptop, 
computer of via de app van SOMToday 
(iOS en Android). De stappen hiervoor 
zijn terug te vinden op onze website 
onder de kop ‘Voor ouders – Ziek of 
afwezig? Leerlingen van 18 jaar of ouder 
geven dit zelf door. Als een leerling in 
de loop van de dag ziek wordt en naar 
huis wil, dan meldt hij/zij zich af via de 
onderwijsassistent. Dit geldt ook voor het 
beter melden, een dokters- of specia- 
listenbezoek. De leerling toont dan 
het logboekje of een briefje van een 
ouder, waarin de reden en duur van de 
afwezigheid vermeld staat. Leerlingen 
van 18 jaar of ouder melden zich ook met 
een briefje bij de onderwijsassistent. 
Voor bijzonder verlof vullen ouders een 
digitaal formulier in dat te vinden is op 
onze website onder de kop ‘Voor ouders 
– Ziek of afwezig?’ 

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

Contact ouders en school
Het eerste aanspreekpunt voor de 
leerling én ouder is de mentor. In de 
loop van het jaar vinden er meerdere 
contactmomenten plaats tussen leerling, 
mentor en ouder. 

Actualiteiten 
Op de website, in de digitale 
nieuwsbrief, op de Facebookpagina en 
Instagram plaatst Marianum de meest 
actuele informatie. Andere informatie 
zoals absentie, resultaten, vakken en 
persoonsgegevens zijn terug te vinden 
in het digitale portaal SOMtoday. De 
toegang hiervoor is te verkrijgen via 
inloggegevens die aan te vragen zijn op 
onze website. Wijzigingen in  
NAW-gegevens of e-mailadres kunnen 
ouders en leerlingen sturen naar 
administratie@marianum.nl. 

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

Meedenken en meepraten 
Marianum heeft een 
medezeggenschapsraad (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 Stichting 
Carmelcollege en verzorgt onderwijs in Groenlo en Lichtenvoorde.

Praktische informatie

https://marianum.nl/
https://marianum.nl/ouders/aanvraag-bijzonder-verlof/
mailto:administratie%40marianum.nl?subject=
mailto:m.toebes%40marianum.nl?subject=
mailto:leerlingenraad%40marianum.nl?subject=


Vakanties en vrije dagen

Bloemencorso Lichtenvoorde 
12 en 13 september 2022

Herfstvakantie 
22 oktober t/m 30 oktober 2022

Kerstvakantie 
24 december 2022 t/m 8 januari 2023

Voorjaarsvakantie 
18 februari t/m 26 februari 2023

Pasen 
7 t/m 10 april 2023 

Meivakantie 
24 april t/m 7 mei 2023

Hemelvaart 
18 en 19 mei 2023

Pinksteren 
28 en 29 mei 2023

Zomervakantie
8 juli t/m 20 augustus 2023

Start Centrale Examens 
11 mei 2023

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 Groenlo en Lichtenvoorde
de heer B. Schutten  
b.schutten@marianum.nl 

Bovenbouw vmbo Lichtenvoorde
de heer H. Kumas
h.kumas@marianum.nl

Bovenbouw havo/vwo Groenlo
mevrouw Y. Bouw 
y.bouw@marianum.nl 

Bovenstaande personen zijn telefonisch 
te bereiken via: 0544 477070.

Teamleiders

www.marianum.nl

       marianum_vmbo_bovenbouw 
marianum_onderbouw_lv 
marianumscholengemeenschap 
marianumkunstcorner

      marianum.scholengemeenschap

Inloggegevens ouderportaal
(voor actuele cijfers en absentie)

Mijn zoon en/of dochter zit in klas

Naam mentor

E-mail mentor
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