Bredero
Mavo
Brugklas informatieboekje
2020 - 2021

Voorwoord
Welkom nieuwe leerling!
Eindelijk is het dan zover: je gaat naar de middelbare school. En nog wel naar onze school ook! Dat
vinden wij erg leuk. Voor jou is het vast spannend, maar wij samen zullen ervoor zorgen dat je je hier
snel thuis voelt.
We kunnen ons voorstellen dat jij (en je ouders) al veel vragen hebben. De meest gestelde vragen
beantwoorden we in dit brugklasinformatieboekje. Op alle andere vragen krijg je na de vakantie
antwoord, tijdens de eerste dagen dat je hier op school komt. Op onze website www.brederomavo.nl
kun je ook altijd alle nieuwste informatie vinden. En vergeet ook niet onze Facebookpagina:
www.facebook.com/brederomavo. Hier vind je foto’s en leuke verslagen van alle activiteiten op onze
school.
Hartelijke groet,
Ook namens alle mentoren en overige teamleden van de Bredero Mavo,

Mw. T. Jegen
Directeur
Dhr. D. Koolmoes en
Dhr. P.H. Schröder
Teamleiders
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1. Start van het schooljaar 2020-2021
Een nieuwe school, een nieuwe klas, een nieuw gebouw, nieuwe vakken, nieuwe docenten: dat is
allemaal erg spannend. Je zult zien dat het snel went.

2. Eerste schooldag en andere belangrijke data
We starten op 18 en 19 augustus om 09:00 uur met de “Wendagen op school”. Deze dagen staan in het
teken van ”wennen en kennen“ en vinden op school plaats. In de informatiebrief over het nieuwe
schooljaar die aan het begin van de zomervakantie naar je ouders wordt verstuurd, wordt ook het
programma voor de “Wendagen op school” opgenomen. Niet alles wordt verklapt maar het is handig als je
weet of je misschien sport- of regenkleding o.i.d. mee moet nemen.
Je eerste echte schooldag is op donderdag 20 augustus. Je wordt dan om 09:00 uur op school verwacht.
Op die dag starten de echte lessen voor het 1e leerjaar.
Voor je ouders is er een eerste ouderavond op maandag 31 augustus om 19:30 uur. Tijdens deze avond
maken zij kennis met je mentor en met de ouders van je klasgenoten. De mentor zal dan veel vertellen
over de gang van zaken op de Bredero Mavo. Je ouders krijgen nog een uitnodiging voor deze avond.

3. Schoolvakanties 2020-2021*

Herfstvakantie

maandag 12 oktober t/m vrijdag 16 oktober 2020

Kerstvakantie

maandag 21 december t/m vrijdag 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie

maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari 2021

Pasen

maandag 5 april 2021

Meivakantie

maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei 2021

Hemelvaart

donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei 2021

Pinksteren

maandag 24 mei 2021

Zomervakantie

maandag 12 juli t/m vrijdag 20 augustus 2021

*Vakanties buiten de hierboven de vermelde periodes worden niet toegestaan!
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4. Lestijden
Lesuur

Normaal rooster

Lesuur

Verkort rooster

1e uur

08:30 – 09:20 uur

1e uur

08:30 – 09:10 uur

2e uur

09:20 – 10:10 uur

2e uur

09:10 – 09:50 uur

3e uur

10:10 – 11:00 uur

3e uur

09:50 – 10:30 uur

pauze

11:00 – 11:20 uur

pauze

10:30 – 10:50 uur

4e uur

11:20 – 12:10 uur

4e uur

10:50 – 11:30 uur

5e uur

12:10 – 13:00 uur

5e uur

11:30 – 12:10 uur

pauze

13:00 – 13:30 uur

pauze

12:10 – 12:40 uur

6e uur

13:30 – 14:20 uur

6e uur

12:40 – 13:20 uur

7e uur

14:20 – 15:10 uur

7e uur

13:20 – 14:00 uur

8e uur

15:10 – 16:00 uur

8e uur

14:00 – 14:40 uur

9e uur

16:00 – 16:50 uur

9e uur

14:40 – 15:20 uur

5. Rooster
Op je nieuwe school werkt het anders dan op je basisschool. Je krijgt nu voor elk vak een andere docent
en voor elke les moet je naar een ander lokaal. Ook werken we met allerlei afkortingen. Het vak Engels is
dan en en het vak gymnastiek heet LO. Best ingewikkeld in het begin. Maar vrees niet, we leggen het je
allemaal goed uit in de eerste schoolweken en na een paar weken snap je het allemaal.
Je rooster is bekend in de eerste schoolweek en je leert dan ook snel waar alle lokalen te vinden zijn. Net
zoals je cijfers staat ook je rooster in Magister 6. Hoe dit werkt legt de mentor uit.
Bij ziekte of afwezigheid van de docent worden de lessen vervangen. Dit houdt in dat als de vaste docent
ziek is, die les wordt vervangen door een collega. Als er roosterwijzigingen zijn kun je die vinden in
Magister.

6. Mentoren en docenten
Op de middelbare school krijg je voor elk vak een andere docent. Elke docent heeft in het rooster een
eigen afkorting. Aan het begin van het schooljaar krijg je je rooster en vertellen we van welke docenten je
les krijgt.
De mentor is één van jouw docenten, maar ook degene bij wie je terecht kunt als je vragen hebt of hulp
nodig hebt. Hieronder zie je de mentoren van de brugklas.
Voor je ouders is de mentor ook het eerste aanspreekpunt voor de school. Als er iets aan de hand is,
kunnen zij als eerste contact met hem/haar opnemen. De mentor is het beste bereikbaar per e-mail.
Docent*

Code

Mentor

E-mail

Mw. C. van der Laan

vdl

1a

c.vanderlaan@brederomavo.vova.nl

Mw. J. Kwaks /
Dhr. M. Döderlein de Win

kws
dod

1b

j.kwaks@brederomavo.vova.nl
m.doderleindewin@brederomavo.vova.nl

Mw. A. Kotte

kot

1c

a.kotte1@brederomavo.vova.nl

Dhr. T. van Noord

nrd

1d

t.vannoord@brederocollege.vova.nl

*Op de website kun je een overzicht vinden waarop je alle docenten staan die lesgeven op onze school.
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7. De gezonde school
Omdat je de hele dag op school bent raden wij het aan om een lunch mee te nemen naar school. Als je
dat een keer vergeten bent kun je ook wat kopen in onze schoolkantine. Wij vinden een gezond eetpatroon
voor leerlingen belangrijk. Je hebt de keuze uit diverse verse broodjes en af en toe een croissant of een
andere snack. Energiedrankjes, zoals Red Bull, Burn, Monster en Bullit zijn niet toegestaan op school.
Deze drankjes bevatten slechte suikers, waardoor je slechter presteert op school.
De Bredero Mavo is een rookvrije school, dus ook op het schoolplein van de Bredero Mavo, mag niet
worden gerookt.

8. Communicatie
8.1

Mentor

De mentor is voor jou en je ouders het eerste aanspreekpunt van de school. Bij hem/haar kun je altijd
terecht voor vragen over cijfers, extra begeleiding of andere zaken. Op de ouderavond voor je ouders op
9 september zal de mentor zich voorstellen en zijn functie verder toe lichten.

8.2

Magister 6

Magister 6 is het leerlingvolgsysteem waarmee de school werkt. Hierin kun je onder andere je cijfers, je
rooster, je huiswerk en je aanwezigheid vinden. Voor Magister heb je een inlogcode nodig. Die krijg je
aan het begin van het schooljaar. Bewaar deze code goed.
Je ouders ontvangen een aparte inlog, waarmee zij goed kunnen zien hoe het met je gaat op school.

Speciaal voor leerlingen en ouders is er ook een Magister app. Die heet Magister 6 en kun je gratis
downloaden in de App Store of Google Play. Handig!
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8.3

E-mail

We houden je ouders zoveel mogelijk via e-mail op de hoogte. Via Magister versturen we ook e-mails
met schoolinformatie. Je krijgt zelf ook een e-mailadres van school dat we gebruiken om je te
informeren. Dit adres bestaat uit je leerlingnummer (dat is ook de inlog voor de Pc’s en Magister) en
een webadres: leerlingnummer@talnet.nl. Hiermee kun je ook inloggen op het WiFi-netwerk van de
school. Bij de start van het schooljaar is je geboortedatum het wachtwoord (ddmmjjjj als bijvoorbeeld 9
maart 2002 jouw geboortedatum is, dan is het wachtwoord 09032002). Kortom: het leerlingnummer uit
je hoofd leren is belangrijk.

8.4

Website: www.brederomavo.nl

Op de website vind je alle algemene en actuele informatie van de Bredero Mavo: www.brederomavo.nl

9. Verzuimprotocol
Verzuim betekent dat je tijdens lessen of activiteiten van het lesrooster afwezig bent. Dat houden wij
goed bij. We zetten de belangrijkste zaken hier op een rij.

9.1

Te laat

Als je te laat komt bij een les word je als LT (te laat) geregistreerd in Magister. Wij gaan er wel van uit dat je
tijdens een schooldag niet te laat komt in een les. Ook als een schooldag later begint dan het eerste lesuur
gaan wij ervan uit dat je op tijd komt. Kom je wel te laat in de les dan registreren wij je als afwezig in
Magister.

9.2

Ziek / afwezig melden

Als je ziek bent willen we dat graag voor 08:30 uur weten van je ouders. Dat kunnen ze op de volgende
manier doen:
- per e-mail, via: absentie@brederomavo.vova.nl
- of telefonisch via telefoonnummer: 020 – 57 97 230 en bij de keuze1 een voicemail bericht achterlaten
Let op: Afspraken (bijvoorbeeld voor tandartsbezoek) moeten buiten schooltijd worden gemaakt. Als
je toch moet verzuimen dan melden je ouders dit zo vroeg mogelijk van tevoren (minimaal een aantal
dagen) via bovenstaande mogelijkheden. Heeft de school geen melding ontvangen dan kan er geen
toestemming worden gegeven.

9.3

Beter melden

Op de eerste dag dat je weer beter bent, kunnen je ouders dat op de volgende manier laten weten:
- op de laatste ziektedag/avond per e-mail: absentie@brederomavo.vova.nl. In het bericht staat dat je de
volgende dag weer aanwezig bent.
- of een voicemail bericht inspreken via het tel.nr: 020-57 97 230 (keuze1).
Belangrijk is dat je naam, klas en de reden van je absentie/afwezigheid duidelijk wordt aangegeven. Voor
een juiste verwerking is het belangrijk dat de school de absentiemelding voor 08:30 uur heeft ontvangen
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10. Praktische zaken
10.1

Boeken

Alle schoolboeken en lesmaterialen die je nodig hebt zijn gratis. Je krijgt ze in bruikleen. Daaronder vallen:
leerboeken, werkboeken, projectboeken en tabellenboeken, eigen leermateriaal van de school en
licentiekosten van digitaal leermateriaal.
Het pakket krijg je in de laatste week van je vakantie thuis gestuurd. Als je niet thuis bent, dan blijft het
pakket drie weken op het dichtstbijzijnde postkantoor staan. Je krijgt dan een kaartje in de brievenbus van
de postbode.
Boeken moet je kaften voordat je ze in gebruikt neemt. Plak een label met je naam en het vak op het
gekafte boek. Als er meerdere delen van een boek voor een vak zijn, dan schrijf je op het label ook welk
deel het is. Controleer na ontvangst ook of je pakket compleet is en of je alle boeken hebt ontvangen.

10.2

Kluisje

De school beschikt over wandkasten met kluisjes. De leerlingen kunnen elk jaar bij de conciërge aangeven
of zij een kluisje willen huren. Het jaarlijkse bedrag voor de huur is € 15, - en wordt apart betaald. In het
kluisje kunnen waardevolle bezittingen worden opgeborgen en bijvoorbeeld ook sport- en regenkleding.
De leerling is zelf verantwoordelijk voor de kluis en de kluispas. Bij het kwijtraken van de kluispas kan er
voor € 5, - (bij de conciërge) een nieuwe worden aangevraagd. De kluispas moet aan het eind van het
schooljaar weer worden ingeleverd.

10.3

Gym

Gymen doen we buiten en binnen. Je gymt buiten in de maanden mei tot en met oktober, maar natuurlijk
alleen als het goed weer is. Deze gymlessen vinden plaats op één van de sportvelden in de buurt van de
school.

11. Benodigde materialen
1

Schoolagenda

2

Etui

3

Pennen in meerdere kleuren

4

Potloden (2H)

5

Puntenslijper (met opvangbakje)

6

Lineaal (30 cm)

7

Geodriehoek

8

Schaar

9

Passer

10

Gum (géén Typex)

11

Lijm

12

Lijntjesschriften A4

13

Ruitjesschriften A4 (1cm x 1 cm)

14

Kladblok

15

Rekenmachine (met meerdere functies, b.v. een Casio Fx-82MS)
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12

Ouderbijdrage

Je ouders worden voor de zomervakantie geïnformeerd over wanneer en welke bedragen zij
bijvoorbeeld voor de ouderbijdrage, voor de TTO-klas of voor LO2 klas moeten betalen.

13

Vijf gouden Bredero regels

Samenleven en samenwerken op de Bredero Mavo betekent dat we rekening met elkaar houden. Daarbij
gelden leefregels en afspraken. Deze regels en afspraken gelden voor iedereen op school: voor
leerlingen, docenten, alle andere medewerkers en ook voor mensen die de school bezoeken.
Met elkaar letten wij erop dat iedereen zich hier ook aan houdt.
1.
2.
3.
4.
5.

We respecteren elkaar
We houden onze school veilig en netjes
We helpen elkaar
We zijn actief in de les
We spreken Nederlands
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14. Belangrijke notities
Hier kun je belangrijke dingen opschrijven die je nodig hebt op school. Bewaar dit thuis, op een veilige
plek.

Klas en mentor:
Ik zit in klas: …………………………………………………………………………………………………….
Mijn mentor is: ………………………………………………………………………………………………….
E-mail van mijn mentor is: …………………………………………………………………………………….

Magister:
Inlognaam leerling: (leerlingnummer)……….…………….……………………………………………….

Wachtwoord: (geboortedatum)……….………………………………….………………………………..

Kluisje:
Kluisnummer …………………………………………………………………………………………………...

Overig:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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Prettige vakantie!
Tot dinsdag 18 augustus om
09:00 uur op de Bredero Mavo
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