Vraag: Ik ben een boek kwijt, het is beschadigd of ik moet extra boeken bestellen.
Antwoord: Neem contact op met boekhandel Van Dijk 088-2030303 of www.vandijk.nl
Vraag: Ik wil van vak en/of profiel wisselen.
Antwoord: Stuur een mail aan de decaan voor een 1e advies:
Mavo/Havo/Vwo  mevr. E. de Groot  e.degroot@helinium.nl
Vmbo TPH  mevr. M. van Middelkoop  m.vanmiddelkoop@helinium.nl
Vraag: Mijn zoon/dochter is 18 jaar geworden en ik wil als ouder in Ouderweb.
Antwoord: De leerling dient persoonlijk naar dhr. R. Klompmaker te gaan (kamer
H.2.18) om toestemming te geven het Ouderweb voor u open te zetten. (inzien cijfers,
absentie etc.).
Vraag: Mijn zoon/dochter is 18 jaar geworden, hoe meldt hij/zij zich absent en weer
aanwezig?
Antwoord: De leerling van 18 jaar of ouder dient persoonlijk te bellen naar Helinium
0181-316488.
Vraag: Mijn emailadres is gewijzigd, hoe krijg ik een nieuwe inlogcode voor Ouderweb?
(dit is nodig omdat de inlogcode zit gekoppeld aan uw emailadres).
Antwoord: Mailt u het verzoek naar dhr. R. Klompmaker r.klompmaker@helinium.nl
Vraag: Mijn adres, telefoonnummer en/of emailadres zijn gewijzigd. Wat doe ik?
Antwoord: Mailt u de gegevens naar de leerlingenadministratie van de desbetreffende
afdeling:
Alle leerlingen in het Technisch Paviljoen:
Klas 1 en 2 mevr. H. Beijersbergen h.beijersbergen@helinium.nl
Klas 3 en 4 mevr. H. van der Doelen h.vanderdoelen@helinium.nl
Alle leerlingen Mavo 1, 2, 3, 4, Havo 1, 2 en Vwo 1, 2, 3.
Mevr. Y. Groenendijk y.groenendijkdeboer@helinium.nl
Alle leerlingen Havo 3, 4, 5 en Vwo 4, 5, 6. Mevr. N. Blok n.blok@helinium.nl
Vraag: Ik wil verlof buiten de schoolvakanties aanvragen.
Antwoord: Raadpleeg onze site www.helinium.nl  onder de knop Ouders.
Vraag; Waar staan de vakantieregeling, absentiemelding en emailadressen personeel?
Antwoord: Op onze site www.helinium.nl onder de knop Ouders en bij de zgn.
Snelkiezer op de website.
Onder deze knop vindt u veel informatie. Onder de knop Actueel staat de
jaaragenda!
Onder de knop Kiezen voor Helinium  management en personeel met
emailadressen.
Vraag: De kluis/schoolpas van mijn zoon/dochter is kwijt/beschadigd of nog geen kluisje.
Antwoord: Stuur een mail aan dhr. S. Vellinga s.vellinga@helinium.nl
met daarin de naam en klas van uw zoon/dochter en uw verzoek.
Als de (2e) pas wordt uitgereikt, ontvangt u een mail met de betalingsvoorwaarden.
De pas kost € 5,--. (de 1e pas per schooljaar is gratis).
Vraag: Waar bevinden zich de gevonden voorwerpen?
Antwoord: Bij de receptie/loge van beide gebouwen.

