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Vakantie

Schoolapp

Groepsindeling

Beste ouders/verzorgers,

Website en schoolapp

Tijd voor vakantie!

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. 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. Indien u geen mail kan ontvangen, kunt u dit
aangeven bij de administratie van onze school. Zij
zorgen voor een papieren versie.

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.

Namens het team,
Ton Metselaar,
Directeur Breda College.

Groepsindeling schooljaar 2019-2020
Hieronder treft u een overzicht aan van de groepsnamen en de mentoren voor het komend schooljaar.

Uitstroom vmbo: locatie Brabantlaan
Locatie Brabantlaan
Binnen de locatie Brabantlaan zal in schooljaar 2019-2020 1 groep gehuisvest worden.
Binnen VMBO is het de volgende groep:
Groep
VMBO

Mentor
Heleen de Blok en Ineke Marijnissen

Uiteraard zullen naast de mentoren nog andere personeelsleden werkzaam zijn binnen onze afdeling.
Praktijkbegeleiders die de leerlingen begeleiden tijdens praktijkvakken en vakdocenten. Ook is er
een ondersteuningsteam aanwezig waar onder andere de afdelingsleider, gedragswetenschapper,
schoolmaatschappelijk werkster, onderwijscoördinatoren en schoolarts deel van uitmaken. Indien nodig wordt er
nauw samengewerkt met externe instanties. Samen met de conciërges en administratie vormen we het team van
uitstroom arbeid.

Uitstroom arbeid: locatie Brabantlaan
Binnen de locatie Brabantlaan zullen in schooljaar 2019-2020 15 groepen gehuisvest worden.
Binnen de arbeid zijn het de volgende groepen:
Groep

Mentor

Leerjaar en Leerroute

1a

Mieke van der Horst en
Rianne de Jong

1b

Marieke de Raad

1c

Daniël de Koning

2a

Charlotte de Swert

2b

Monique Boeding

3a

Daniëlla Sips

3b

Yvonne Bliek

3c

Gwen van de Winkel

4a

Natasja van der Linde

4b

Suzanne Goijaarts

Groen

Arjan Mulders

Dienstverlening

Hans Kruitwagen

5/6a

Miranda Ruskus

5/6b

Riki Pellenaars

Pré-entree

Wendy Matthijssen

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 de nieuwe profielklassen waar leerlingen uit leerjaar
4, 5 en 6 voor gekozen hebben.

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

Voor groep 3b staat nog een vacature open op woensdag.
Uiteraard zullen naast de mentoren 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 en vakdocenten. In de transitiefase, als leerlingen een individuele stage gaan
lopen, zijn ook stagecoördinatoren betrokken. Ook is er een ondersteuningsteam aanwezig waar onder andere de
afdelingsleider, gedragswetenschapper, schoolmaatschappelijk werkster, onderwijscoördinatoren en schoolarts
deel van uitmaken. Indien nodig wordt er nauw samengewerkt met externe instanties. Samen met de conciërges
en administratie vormen we het team van uitstroom arbeid.

Uitstroom dagbesteding: locatie Landheining en Wolvenring
Binnen de locatie Landheining en Wolvenring zullen in schooljaar 2019-2020 14 groepen gehuisvest worden. Een
uitbreiding met 1 groep ten opzichte van dit jaar. Drie groepen zijn gehuisvest op locatie Wolvenring. Dit zijn de
transitiegroepen van leerroute 5.
Binnen de dagbesteding zijn de volgende groepen:
Groep

Mentor

DLa

Marja Damen en
Corina van den Berg

DLb

Paul van de Klundert

DLc

José Peeters en
Irma van Oirschot

DLd

Job Campfens

DLe

Nicole Heijsters en
Ingeborg van Riel

Leerjaar en Leerroute

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

In leerjaar 1 en 2 (oriëntatiefase) krijgen leerlingen praktijkvakken aangeboden. De praktijkvakken worden
door de mentor of een praktijkdocent gegeven.
DLf

Anne Berende

DLg

Nadine van den Hoogen

In leerjaar 3 van de beroepsfase gaan leerlingen twee dagen naar een
leerwerkplek grotendeels intern georganiseerd op locatie Landheining,
Wolvenring of onze boerderij ’t Berkske.
DLh

Vacature

DLi

Vieky van der Heijden en
Hans van Dijk

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

In leerjaar 4 van de beroepsfase gaan leerlingen twee dagen op groepsstage. Groepsstages kunnen intern of
extern zijn. Voor het schooljaar 2019-2020 hebben we de volgende groepsstages is ons aanbod opgenomen:
kinderboerderij Wolfslaar, Jeka, Dorpshuis Amarant, Appkuns, MidZuid, Leger des Heils, Ruitersbos, AlbertHeijn en winkel Amarant.
DWj

Monique van Wanrooij

DWk

Willeke Heijstek

DWm

Joyce Tange

DWl

Mirjam Dijkstra

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

In leerjaar 5 en 6 bereiden de leerlingen zich voor op uitstroom. Dit gebeurt door middel van individuele stage.

DLn

Deze groep bestaat uit verschillende leerjaren. De leerlingen worden
gekenmerkt door zeer specifieke
onderwijsondersteuning.

Linde van Gerwen en
Maaike de Regt

Voor groep DLh staat nog een vacature open. Het betreft een vacature voor invalwerkzaamheden. Onze collega
Hans van Dijk is na een jaar afwezigheid weer begonnen met het oppakken van zijn werkzaamheden. Na verloop
van tijd zal hij de mentor worden van groep DLh. Tot die tijd is zijn invaller/invalster de contactpersoon voor de
leerlingen en ouders.
Binnen afdeling dagbesteding heeft elke groep een vaste onderwijsassistent. Uiteraard zullen naast de
mentoren en onderwijsassistenten nog vele andere personeelsleden werkzaam zijn binnen onze afdeling.
Logopedisten werken aan de communicatieve redzaamheid van onze leerlingen. 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 afdelingsleider, gedragswetenschapper,
schoolmaatschappelijk werkster, onderwijscoördinatoren en schoolarts deel van uitmaken. Indien nodig wordt er
nauw samengewerkt met externe instanties. Samen met de conciërges en administratie vormen we het team van
uitstroom dagbesteding.

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2019-2020
Herfstvakantie

14 oktober 2019 t/m 18 oktober 2019

Studiedag

21 oktober 2019

Kerstvakantie

23 december 2019 t/m 3 januari 2020

Studiedag

22 januari 2020

Studiedag

3 februari 2020

Voorjaarsvakantie

24 februari 2020 t/m 28 februari 2020

Studiedag

10 april 2020

Tweede Paasdag

13 april 2020

Meivakantie

27 april 2020 t/m 8 mei 2020

Hemelvaart

21 & 22 mei 2020

Tweede Pinksterdag

1 juni 2020

Studiedag

10 juni 2020

Studiedag

19 juni 2020

Zomervakantie

13 juli 2020 t/m 21 augustus 2020

Kledingvoorschriften

Wijziging management Breda College

Graag vragen wij uw aandacht voor de kleding van
uw zoon of dochter.

Met ingang van 1 oktober 2019 zal Ton Metselaar
de school verlaten om te genieten van een
vervroegd pensioen. Ton laat een fijn Breda
College achter en dat komt in goede handen van
een nieuw managementteam. Onze afdelingsleider
dhr. Berry Koevoets start in het nieuwe schooljaar
als afdelingsleider brugklassen van het Newman
College in Breda.

•	
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 (alleen Landheining/
Wolvenring) 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!

Het Bestuur van INOS acht het gewenst meer tijd
te nemen om tot een zorgvuldig besluit te kunnen
komen bij de invulling van de vacatures voor een
nieuw managementteam, daarom start het Breda
College met een managementteam ad interim (a.i.).
Besloten is om mevr. Maria Voets met ingang van
het nieuwe schooljaar aan te stellen als voorzittend
directeur (a.i) van het Breda College.
Vanaf het nieuwe schooljaar wordt mevr. Hannelore
Veltman afdelingsleider (a.i) Arbeid en dhr. Jan
Feenstra afdelingsleider (a.i) Dagbesteding.
Onze collega mevr. Tessie de Wijs gaat Jan Feenstra
ondersteunen bij de afdeling Dagbesteding en is
maandag en vrijdag aanspreekpunt aldaar.
In het nieuwe schooljaar kan er dan in alle rust
gezocht worden naar een definitieve invulling van
de managementfuncties.

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

Informatie over huisvesting
Na de berichtgeving vorig jaar dat de samenwerking
met het Berkenhof en het Bredero geen doorgang
vindt, is het dit jaar verder rustig gebleven op het
gebied van de nieuwe huisvesting voor het Breda
College, (maar dat betekent niet dat er) achter
de schermen wordt voortdurend gezocht (wordt)
naar mogelijkheden voor nieuwbouw, verbouw om
onze leerlingen in de toekomst in een uitdagend,
inspirerend schoolgebouw te laten werken aan hun
toekomst.
Momenteel worden drie locaties onderzocht en
getoetst om te bekijken of zij geschikt zijn als
toekomstige locatie voor het Breda College.
1. Het gebouw van BEN Telefonie aan de
noordelijke rondweg van Breda wordt genoemd als
mogelijke locatie waarbij wel gemeld moet worden
dat het gebouw grondig gerenoveerd moet worden ,
wil het bruibaar zijn voor onderwijsdoeleinden,

Ziekmelding
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.

3. Onze partner Revant bekijkt de mogelijkheid
om aan te sluiten bij het Amphia-ziekenhuis aan
de Molengracht. Daarmee komt een groot deel
van hun complex aan de Brabantlaan vrij, waarbij
zij aangeven dat ze graag de kinderrevalidatie aan
de Brabantlaan willen laten. Dit geeft het Breda
College de mogelijkheid om de hele school op het
terrein van de Brabantlaan te situeren en geeft
mogelijk aan SO het Kasteel de kans om groepen,
waar juist revalidatie een belangrijk punt is, aan te
sluiten. Deze optie is voor leerlingen en personeel
van onze school heel aantrekkelijk.

2. Er bestaat een mogelijkheid om in de buurt van
de huidige praktijkschool aan de Frankenthalerstraat
in Breda nieuwbouw te plegen.

Via de maandelijkse nieuwsbrieven houden we u op
de hoogte van de ontwikkelingen rondom de nieuwe
huisvesting zodat beide leerroutes, arbeid en
dagbesteding, van het Breda College onder een dak
verder kunnen in een inspirerende leeromgeving.

Breda College
Landheining 6, 4817 DM Breda
Brabantlaan 3, 4817 JW Breda
Wolvenring 32, 34, 4817 GD Breda

Postbus 9412, 4801 LK Breda
Telefoon (076) 522 32 22
E-mail bredacollege_info@inos.nl
Website www.bredacollege.nl

