BC ACTUEEL
Vakantie

Schoolapp

Groepsindeling

Beste ouders/verzorgers,

Ziekmelding

Tijd voor vakantie!
Onze leerlingen hebben weer hard gewerkt dit
schooljaar en hebben even rust verdiend. In deze
nieuwsbrief ontvangt u praktische informatie voor
het nieuwe schooljaar. Daarnaast vindt u ook de
groepsindeling in deze nieuwsbrief. Veel leesplezier
en een prettige vakantie toegewenst.

Het is van belang dat, als leerlingen moeten
verzuimen, de school én het taxibedrijf tijdig op de
hoogte gebracht worden van dit verzuim.
U dient uw kind voor negen uur op het centrale
nummer van de school (076-5223222) ziek of
afwezig te melden en indien van toepassing, ook
het stageadres. Het afbellen van de taxi kunt u het
beste doen door de busmaatschappij te bellen. Als
uw kind weer naar school kan komen, moet u dit
ook zelf kenbaar maken aan de vervoerder.

Namens het team,
Ton Metselaar,
Directeur Breda College.

Website en schoolapp
Verlofaanvragen
Vakanties buiten de gewone schoolvakanties
zijn zeer beperkt mogelijk en aan strenge regels
gebonden. Korte verlofaanvragen (bijvoorbeeld
uitvaart e.d.) kunnen via een verlofaanvraag
ingediend worden. Kijk op onze website voor
desbetreffend formulier en regels omtrent verlof of
op www.leerplichtwet.nl

Onze school heeft een website die te vinden is
onder de naam: www.bredacollege.nl
Op de website staat algemene informatie over het
Breda College, over de onderwijsinhoudelijke vorm
en de schoolgids. In het schooljaar 2018-2019
wordt de website volledig herzien.
Op de schoolapp worden regelmatig berichten
geplaatst die voor ouder(s)/verzorger(s) van
belang zijn of gewoon leuke weetjes. De app is
te downloaden via de App-store of Play-store en
is geschikt voor iOS en Android. (de app is niet
geschikt voor een Windows Phone). De meeste
informatie ontvangt u ook per mail, zodat u niets
hoeft te missen. In het begin van het nieuwe
schooljaar krijgt u meer informatie over de app.

Kledingvoorschriften
Graag vragen wij uw aandacht voor de kleding van
uw zoon of dochter.
•	
Voor een aantal praktijkvakken worden
kledingvoorschriften afgegeven. Die worden aan
het begin van het schooljaar bekend gemaakt.
Denk hierbij aan bijvoorbeeld beschermende
kleding en schoenen.
•	Wat betreft de gymles; er wordt verwacht dat
onze leerlingen tijdens de gymles een shirt
met korte mouwen dragen, korte broek en
gymschoenen welke geschikt zijn voor een
gymzaal. Op onze school is gymkleding met het
logo van school te koop. Ook verwachten wij dat
onze leerlingen een handdoek, douchegel en
deodorant meenemen.
•	Een aantal van onze leerlingen krijgt zwemles.
Zij dienen een badpak/zwembroek mee te
nemen en uiteraard een handdoek. Leerlingen
met epilepsie zijn verplicht tijdens de zwemles
een badmuts te dragen.
•	
Graag geen uitdagende of aanstootgevende
kleding. Liever voorkomen dan genezen!

Opening poort
Zoals in de schoolgids te lezen is, gaat de poort
op school open om 08:30 uur. Vanaf dat moment
worden de leerlingen opgevangen en zal er
surveillance op het schoolplein aanwezig zijn.
De busmaatschappijen zullen erop geattendeerd
worden dat zij onze jongeren niet te vroeg afzetten.
Wilt u hier als ouder/verzorger ook rekening mee
houden?

Groepsindeling schooljaar 2018-2019
Hieronder treft u een overzicht aan van de
groepsnamen en de mentoren voor het komend
schooljaar.

Locatie Brabantlaan
Binnen de locatie Brabantlaan zullen in schooljaar 2018-2019 17 groepen gehuisvest worden.
Een uitbreiding met 1 groep ten opzichte van dit jaar.

Vervolgonderwijs
Groep

Mentor

Leerjaar en Leerroute

VMBO 1

Lieke Splinter

Leerjaar 1, leerroute 2-3

VMBO 2

Heleen de Blok en
Sharon Hiemstra

Leerjaar 1, leerroute 1
Leerjaar 2, leerroute 1-2

VMBO 3

Ineke Marijnissen

Leerjaar 3, leerroute 1-2

VMBO examenleerlingen

Ineke Marijnissen

Leerjaar 5, leerroute 1

ARBEID
Groep

Mentor

1a

Mentoren: Natasja van der Linden / Henriëtte Berden

1b

Mentoren: Mieke van der Horst /
Rianne de Jong

1c

Mentoren: Gaby van Doorn /
Wendy Freijzer

2a

Mentor: Charlotte de Swert

2b

Mentor: Jack Withagen

2c

Mentor: Kitty Havermans

3a

Mentoren: Gwen van de Winkel /
Job Campfens

3b

Mentor: Marieke de Raad

3c

Mentor: Yvonne Bliek

3d

Mentor: Peter Sillekens

4a

Mentor: Suzanne Vermolen

4b

Mentor: Arjan Mulders

4c

Mentor: Monique Boeding

4d

Mentor: Miranda Ruskus

5/6a

Mentor: Hans Kruitwagen

5/6b

Mentor: Riki Pellenaars

Pré entree

Mentor: Wendy Matthijssen

Leerjaar en Leerroute

Deze groepen vormen samen
de eerste twee leerjaren van het
Breda College, afdeling arbeid. We
noemen dit de oriëntatiefase.

Deze groepen vormen samen de
leerjaren 3 en 4 van het Breda
College, afdeling arbeid.
We noemen dit de beroepsfase.

Deze groepen vormen samen de
leerjaren 5 en 6 van het Breda
College, afdeling arbeid.
We noemen dit de transitiefase.

Locatie Landheining
Binnen de locatie Landheining zullen in schooljaar 2018-2019 13 groepen gehuisvest worden. Een uitbreiding met
1 groep ten opzichte van dit jaar. Binnen de dagbesteding zijn de volgende groepen:

Dagbesteding
D = Dagbesteding | L = Locatie Landheinig | a t/m m = Letter stamgroep
Groep

Mentor

DLa

Anne Berende/
Corina van de Berg

DLb

Paul van de Klundert

DLc

Nadine van den Hoogen

DLd

Hans van Dijk

DLe

Marja Damen/
Ingeborg van Riel

DLf

José Peeters

DLg

Irma van Oirschot

DLh

Linda de Jong

DLi

Mirjam Dijkstra

DLj

Monique van Wanrooij

DLk

Willeke Heijstek

DLl

Joyce Tange

DLm

Linde van Gerwen/
Maaike de Regt

Leerjaar en Leerroute

Deze groepen vormen samen de
eerste twee leerjaren van het Breda
College, afdeling dagbesteding. We
noemen dit de oriëntatiefase.

Deze groepen vormen samen de
leerjaren 3 en 4 van het Breda College, afdeling dagbesteding. We
noemen dit de beroepsfase.

Deze groepen vormen samen de
leerjaren 5 en 6 van het Breda College, afdeling dagbesteding. We
noemen dit de transitiefase.
Deze groep bestaat uit verschillende leerjaren. De leerlingen worden
gekenmerkt door zeer specifieke
onderwijsondersteuning.

Uiteraard zullen naast de mentoren en onderwijsassistenten nog vele andere personeelsleden werkzaam
zijn binnen onze afdeling. Praktijkbegeleiders die de leerlingen zowel in school als buiten school begeleiden
tijdens praktijkvakken, leerwerkplekken en groepsstages. In de transitiefase, als leerlingen een individuele
stage gaan lopen, zijn ook stagecoördinatoren betrokken. Ook is er een ondersteuningsteam aanwezig
waar onder andere de gedragswetenschapper, schoolmaatschappelijk werkster, onderwijscoördinatoren
en schoolarts deel van uitmaken. Indien nodig wordt er nauw samengewerkt met externe instanties.
Wij wensen onze leerlingen en ouders/verzorgers een fijne vakantie toe. We beginnen weer op
maandag 20 augustus. Tot dan!
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