BROECKLAND COLLEGE
Christelijke Scholengemeenschap voor VMBO en LO
Engel de Ruyterstraat 40, 3621 CV Breukelen

Breukelen, 19 augustus 2022
Betreft: Bovenbouw nieuwsbrief 01
Beste leerling, ouder, verzorger,
Naast de nieuwsbrief vanuit de directie, brengen we jullie ook op de hoogte via een eigen
nieuwsbrief met informatie wat alleen voor de bovenbouw relevant is. Deze nieuwsbrief ontvangen
ouders en verzorgers via het mailadres wat in Magister geregistreerd staat. Leerlingen ontvangen
deze nieuwsbrief via Berichten in Magister.
Start van het nieuwe schooljaar
Maandag
Aankomende maandag 22 augustus begint het nieuwe schooljaar. Deze dag is een dag voor het
personeel. De leerlingen zijn deze dag nog vrij.
Dinsdag
Op dinsdag worden de leerlingen volgens onderstaand rooster op school verwacht.
Tijd: 12.30-13.15
Klas
B31
B32
B33
B34
B35
K31
T31

Mentor
Olijslager
Korteling
Faúndez
Schellekens
Mater
Bosch
Rollman

lokaal
211
214
208
209
210
113
104

Tijd: 13.00-13.45
leerlingen
Basis en kader E&O
Basis en kader Z&W
Basis en kader Groen
Basis en kader M&T
Basis en kader BWI
Basis en kader PIE
LWT
T4

Mentor
Celie
Meijers, Leijen
Sanramat
van Hienen
van Rooijen
de Man
Coers
Plasmeijer

lokaal
115
108
106
110
112
109
101
202
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Woensdag
09.00 - 12.55 uur Kickstart klas 3 in de Stinzenhal, met aansluiten kennismaking met je mentor.
10.00 - 12.55 uur Kickstart klas B41, B42, B43, B44, B45, K41 en T41 in de Stinzenhal met aansluitend
kennismaking met je mentor.
Leerlingen LWT eerste stagedag starten volgens individuele afspraken met je stage-adres.
12.55 Leerlingen klas B31, B32, B33, B34 gaan op kamp, leerlingen, B35, K31 en T31 mogen naar huis.
Office 365 en magisteraccount
Op dit moment kun je als leerling niet inloggen in je office en magister account.
Dinsdag krijg je van je mentor een nieuw wachtwoord voor je Office 365 account, waarmee je ook
inlogt in Magister.
Magister ouderaccount en toestemming
Het account van ouders blijft ongewijzigd. Wilt u zo vriendelijk zijn om in te loggen in uw account en
te controleren of uw mail en telefoonnummer correct is. Voor het wijzigen van NAW gegevens kunt u
een mail sturen naar info@broeckland.nl.
Mocht u niet meer in uw account komen, dan kunt u een mail sturen naar
wachtwoord@broeckland.nl
Als u de eerste keer inlogt en uw zoon/dochter is nog geen 16 jaar, dan krijgt u een pop-venster
waarbij u verzocht wordt toestemming te geven voor verschillende zaken. Wilt u zo vriendelijk zijn
dit in te vullen?
Boeken en schoolspullen
We gaan ervan uit dat de boeken zijn besteld en geleverd door Iddink. Mocht dit nog niet zijn gelukt,
wilt u dan zo spoedig mogelijk contact opnemen met Iddink.
Daarnaast verwachten we ook dat alle leerlingen hun overige schoolspullen in orde hebben om
maandag 29 augustus goed te kunnen starten met de reguliere lessen.
Beschikbaarheid voor school
Een schooldag is mogelijk van 8.00 uur tot 16.30. Binnen deze tijd heb je les volgens rooster, maar
deze tijd kan ook gebruikt worden voor andere doelen zoals extra ondersteuning, begeleiding,
mentorzaken, terugkomen of eerder melden. Het rooster kan tussendoor wijzigen.
Houd hier rekening mee met het maken van afspraken bij je bijbaantje en andere buitenschoolse
afspraken.
Met vriendelijke groet,
D. Fronik
afdelingsleider 3 VMBO LO
H. La Nooy
afdelingsleider 3 VMBO
C.J. Karsemeijer afdelingsleider 4 VMBO LO
J. Brouwer
afdelingsleider 4 VMBO
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