Mini-gids 2020-2021

Welkom

Welkom op onze school in het schooljaar 2020-2021. Het belang van een
goede schooltijd is groot. Op school maak je vrienden, je oefent er je
sociale vaardigheden, je doet er kennis op, leert vreemde talen en meer
algemene vakken, je ontdekt er jezelf en je groeit richting volwassenheid.
Met een opleiding op het Bredero Beroepscollege maak je een hele
goede start voor een beroep dat je later wilt gaan uitoefenen.
Voor ons is het belangrijk dat jij je prettig voelt op school en dat je trots
kunt zijn op het vak dat je gaat leren. De herinneringen aan je schooltijd
gaan dan ook een leven lang mee.
Het team van het Bredero Beroepscollege, alle docenten, conciërges,
de administratie, wie je ook maar tegenkomt, willen hun best doen om
jou te helpen bij het leren, maar ook bij activiteiten zoals sport, cultuur,
kennismakingskamp en het schoolfeest. Van jou vragen we ook iets,
namelijk: ga goed met elkaar om, wees zuinig op de school en de spullen
in de school. Het is de komende vier jaar vooral ook jouw school!
De mini-gids die je nu in handen hebt, bevat vooral handige informatie die
jij en je ouders vast en zeker graag paraat willen hebben (bijv. lestijden,
schoolregels, vakantiedata). Achterin kun je zelfs aantekeningen maken.
De volledige schoolgids vind je op onze website:
www.brederoberoepscollege.nl/onderwijs/schoolgids
We wensen je dit schooljaar heel veel plezier en succes. Zet ‘m op!
Namens het team van Bredero Beroepscollege,
Dhr. M. Franzen
Schooldirecteur

Bredero Beroepscollege
Leren door te doen!
Het Bredero Beroepscollege is een vmbo-school in Amsterdam-Noord voor de
basis- en kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg met en zonder lwoo,
met de richtingen Dienstverlening, Economie en Techniek (Dienstverlening &
Producten, Economie & Ondernemen, Techniek). Leren door te doen, is waar
we voor staan. Wij zijn een school in en voor de buurt. Je kunt in ons restaurant
eten en onze leerlingen doen activiteiten in bijvoorbeeld basisscholen,
buurthuizen of verzorgingscentra. En we hebben een fantastisch nieuw Techlab
waar je de nieuwste ontwikkelingen rondom techniek kunt uitproberen.

Waar we goed in zijn?
We zijn goed in het begeleiden van leerlingen zowel in het succesvol leren als bij
het maken van een goede beroepskeuze. Daarvoor krijg je bij ons niet alleen een
mentor, maar ook een eigen loopbaancoach!

Wat we willen?
Dat iedere leerling met plezier naar school gaat en daar leert wie hij of zij
is en het maximale uit zichzelf haalt. En tenslotte een diploma behaalt om
trots op te zijn. We willen leerlingen succesvol voorbereiden op hun verdere
schoolloopbaan. Daarom stemmen we ons onderwijs af op de eisen van het
vervolgonderwijs, zoals bijvoorbeeld het ROC van Amsterdam.

Wie is wie?
Schooldirecteur
Teamleider onderbouw
Teamleider bovenbouw
Veiligheidscoördinator
Verzuimmedewerkster

Hulp nodig?
Dhr. M. Franzen
Mevr. A.M. El Kharrim
Mevr. M.J.G. Thijssen
Dhr. B. Belt
Mevr. M.J.G. Thijssen
Mevr. G. Jozefzoon
Mevr. W. Nanhekhan

De administratie
Dagelijks open van 08.00 tot 15.00 uur. Voor leerlingen is de administratie
uitsluitend in de pauzes geopend.
Bij de administratie kun je terecht voor:
• wijzigingen in persoonsgegevens (verhuizing, wijziging van telefoonnummer)
• informatie over verzuim
• aanvragen formulieren voor schoolverklaring, verlof en schoolwisseling
Administratie

De zorgcoördinator is binnen de school verantwoordelijk voor het zorgsysteem.
De ouder- en kindadviseur geeft ondersteuning en advies aan leerlingen, ouders
en docenten en verwijst zo nodig door naar gespecialiseerde hulpverleners.
Onze zorgcoördinator is:
Onze ouder- en kindadviseur is:
Mevr. M.V. Lin Tsung			
Mevr. P. van den Berg

Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon behandelt persoonlijke en vertrouwelijke zaken,
zoals pesten of andere vormen van ongewenst gedrag.
Onze vertrouwenspersonen zijn:
Mevr. A. Anches en Dhr. R. van Eer

Mevr. S. de Groot

Decaan

Conciërge
De conciërge houdt toezicht op het hele gebouw. Ook is hij verantwoordelijk
voor kleine reparaties in het gebouw. Alle aanwijzingen van de conciërge
moeten uiteraard door de leerlingen worden opgevolgd.
Conciërge	Dhr. P. van Putten

M. Franzen

Leerlingzorg

A.M. El Kharrim

M.J.G. Thijssen

P. van Putten

De decaan geeft voorlichting over vervolgopleidingen, pakket- en
beroepskeuze, organiseert excursies naar bedrijven en onderhoudt
contacten met diverse vervolgopleidingen.
Onze decaan is:
Dhr. A. Lemke

G. Jozefzoon

M.V. Lin Tsung

Dhr. A. Lemke

A. Anches

Aula
Vanaf 07.45 uur kun je de aula gebruiken. Eten en drinken doe je alleen in de
aula en je laat deze netjes achter. Energydrank en kauwgom zijn in de hele
school verboden.

Kluisje
Er is voor iedereen een kluisje beschikbaar in de school.

Telefoon
Tijdens de lessen lever je je telefoon in bij de docent. Aan het einde van de
les krijg je hem terug en kun je als je wil je huiswerk noteren.

Restaurant Etoile du Nord
In ons schoolgebouw beschikken we over een prachtig restaurant. Hier tonen
leerlingen van Dienstverlening hun kunsten, zowel in de bediening als in de
keuken. Deze lunch- of dinerervaring kunnen wij van harte aanbevelen. Meer
informatie is te vinden op onze website.

Naam
Klas
Mentor
Lestijden
1e uur 08.30 - 09.30 uur
2e uur 09.30 - 10.30 uur
pauze
3e uur 10.45 - 11.45 uur
4e uur 11.45 - 12.45 uur
pauze
5e uur 13.15 - 14.15 uur
6e uur 14.15 - 15.15 uur
pauze
7e uur 15.30 - 16.30 uur (reserve)

Wat neem ik mee naar school?
- schoolpasje
- kluissleutel
- etui met pen en potlood, geodriehoek, passer, 3 kleurpotloden en gum
- boeken en schriften van de vakken van die dag
- agenda of telefoon met agendafunctie
- rekenmachine

Bellen bij ziekte en afwezigheid
Als je onverwacht niet naar school kunt, dan moeten je ouders dit tussen
08.00 en 08.30 uur telefonisch melden bij onze verzuimmedewerkster op
(020) 579 72 05.

Visie Bredero Beroepscollege
De leerlingen, medewerkers en ouders van het Bredero
Beroepscollege vormen samen met buurtbewoners en bedrijven
in de buurt een leer- en leefomgeving die talenten herkent,
erkent en benut. Dit waarborgen wij door op een positieve,
respectvolle wijze met elkaar om te gaan binnen een duidelijke
structuur, in een veilige omgeving, die recht doet aan de
individuele verschillen, waardoor wij leerlingen voorbereiden op
een kansrijke toekomst.

De 5 Gouden
Bredero-regels
1. We respecteren elkaar.
2. We houden onze school veilig en netjes.
3. We helpen elkaar.
4. We zijn actief in de les.
5. We spreken Nederlands.

Vakanties en andere
belangrijke data
Herfstvakantie
maandag 12 oktober 2020 t/m vrijdag 16 oktober 2020

Kerstvakantie
maandag 21 december 2020 t/m maandag 4 januari 2021

Voorjaarsvakantie
maandag 22 februari 2021 t/m vrijdag 26 februari 2021

Tweede Paasdag
maandag 5 april 2021

Meivakantie
maandag 26 april 2021 t/m vrijdag 7 mei 2021

Hemelvaart
donderdag 13 en vrijdag 14 mei 2021

Pinksteren
maandag 24 mei 2021

Zomervakantie
maandag 12 juli 2021 t/m vrijdag 20 augustus 2021
Op www.brederoberoepscollege.nl vind je de jaaragenda van het lopende schooljaar.

Kennismakingsavond

Lesvrije dagen leerlingen

dinsdag 1 september 2020

maandag 17 augustus 2020
maandag 5 oktober 2020
dinsdag 27 oktober 2020
donderdag 19 november 2020
vrijdag 22 januari 2021
dinsdag 9 maart 2021
dinsdag 6 april 2021
woensdag 12 mei 2021
maandag 5 juli 2021
vrijdag 9 juli 2021

Rapportgesprekken
dinsdag 24 november 2020 (jaar 1 t/m 3)
dinsdag 1 december 2020 (jaar 4)
dinsdag 16 maart 2021
donderdag 8 juli 2021

Diploma-uitreiking
dinsdag 29 juni 2021

Prettige leeromgeving
Schoolregels zijn eigenlijk vanzelfsprekende omgangsvormen en normen, als
je voor iedereen op school een prettig en een veilig klimaat wilt creëren. Wij
hebben gemeend die regels per onderwerp toch op papier te moeten zetten
om iedereen er aan te herinneren. In alle gevallen waarin onze schoolregels
niet voorzien, beslist de schoolleiding.

Omgangsregels
• Je zorgt er voor dat niemand zich onprettig of onveilig voelt door jouw
gedrag of jouw woorden.
• Je komt je afspraken na.
• In en om de school wordt niet gerookt.
• Jassen, petten en mutsen blijven tijdens de lessen in de kluis.
• De mobiele telefoon lever je aan het begin van de les bij de docent in.
Tijdens de les wordt hij alleen in de les gebruikt op aanwijzing van de
docent.
• Je hebt de boeken en materialen die voor een les nodig zijn bij je.
• Foto’s en films worden binnen de school alleen gemaakt op aanwijzing van
de docent.
• Je houdt de school en de omgeving netjes. Afval gaat in de prullenbak.
• De leerlingen blijven tijdens de les in het lokaal.
• In de gangen loop je rustig naar het lokaal en gebruik je je binnenstem.
• Eten en drinken doe je alleen in de aula. Energydrank en kauwgom zijn in
de hele school verboden.

Overige regels
• Op school heb je altijd je schoolpas bij je.
• Wij zijn als school niet aansprakelijk voor schade en/of diefstal van jouw
spullen/eigendommen.
• Als je kluissleutel weg is, kun je tegen betaling een nieuwe sleutel krijgen.
• Medewerkers van school mogen kluisjes van leerlingen openen.
• Wapens zijn in de school verboden.
• Fietsen en brommers zet je op slot in de daarvoor geplaatste rekken.
• Als je docent er niet is, dan wacht je tien minuten bij het lokaal. Eén
leerling informeert bij de teamleider waar de docent is.
• Leerlingen van de eerste klas blijven in pauzes en tussenuren op het terrein
van de school.
• Voor, tijdens en na schooltijd is het niet toegestaan om bij de voordeur van
de school te verblijven.

(Ziekte)verzuim
• Ben je ’s morgens ziek, laat je ouders dit dan tussen 08.00 en 08.30 uur
(telefonisch) bij de verzuimmedewerkster melden via telefoonnummer:
020-579 72 05.
• Word je op school ziek of raak je geblesseerd, meld je dan af bij
de leraar van wie je op dat moment les hebt en vervolgens bij de
verzuimmedewerkster. Vraag of er iemand met je mee naar huis kan
gaan. Laat één van je ouders naar school bellen zodra je thuis bent.
• Moet je een les verzuimen voor bezoek aan arts, tandarts of andere
medische behandelaar, meld dit dan vooraf. Laat je afsprakenbriefje of
briefje van thuis aan de verzuimmedewerkster zien.
• Moet je onverwachts verzuimen vanwege een dringende reden,
laat je ouders dit dan tussen 08.00 en 08.30 uur telefonisch aan de
verzuimmedewerkster melden.
• Ben je na ziekte of (tand)artsbezoek weer terug op school, lever dan
een volledig ingevulde en door je ouders ondertekende verzuimkaart
bij de verzuimmedewerkster in.
• Je kunt je verzuimkaart tot één week na de herinnering inleveren.
• Verzuim waarvoor niet tijdig een verzuimkaart is ingeleverd,
beschouwen we in principe als ongeoorloofd verzuim. Hardnekkig
(ongeoorloofd) verzuim – dus ook te laat komen – melden we aan
de leerplichtambtenaar waarna jij en je ouders voor een mondeling
onderhoud op het stadsdeelkantoor worden uitgenodigd, en waar
zonodig proces-verbaal wordt opgemaakt.

Als je te laat bent
Ben je te laat, haal dan bij de conciërge een te-laat-briefje. Met dit briefje word
je toegelaten tot de les. De volgende dag moet je je om 08.00 uur melden bij
de conciërge. Heb je een geldige reden, bijvoorbeeld doktersbezoek? Lever je
verzuimkaart (ondertekend door je ouders) in bij de verzuimmedewerkster. Daar
krijg je een geldig te-laat-briefje om naar de les te gaan. Meld je met dit briefje
bij je docent. Je mag de les gewoon volgen.

Meer informatie over verzuim en verlof
vind je in hoofdstuk 7 van onze schoolgids.

Check de website

Onze schoolgids is te bekijken op: www.brederoberoepscollege.nl/onderwijs/
schoolgids. In deze schoolgids vind je nog veel meer informatie.
Hieronder een overzicht met de verschillende hoofdstukken.
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Mochten leerlingen en/of ouders om wat voor reden dan ook niet in de gelegenheid zijn om de
schoolgids online te bekijken, dan kan een papieren versie worden aangevraagd via e-mail:
info@vova.nl of per post: VOvA, afdeling Communicatie & PR, Postbus 7878, 1008 AB Amsterdam.
Vermeld duidelijk schoolnaam, naam leerling en adresgegevens.

Notities

Fotografie: Yuribert Capetillo Hardy, Martijn Buskermolen en schoolarchief
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