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“Het nieuwe schoolgebouw
wordt echt super modern!”
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Advies mavo, vmbo of vmbo met lichte ondersteuning en je zoekt een uitstekende school?
Dan is het Broeckland College wat voor jou.

Waarom het vmbo?
De wereld verandert in een razend tempo. De nieuwe technologieën, innovaties en andere ontwikkelingen worden in het dagelijks leven gebruikt. Nederland verandert mee: verticale tuinen op kantoor en
in de stad, focus op duurzaamheid, innovatieve landbouw, gezondere voeding, de verdere digitalisering
van de dienstverlening en nog steeds een gigantisch tekort aan woonhuizen, we worden ouder en hebben langer zorg nodig. Allemaal ontwikkelingen die om oplossingen vragen. Die zijn er. Wat ontbreekt?
Goede vakmensen! De opleidingen zijn er op het Broeckland College.

Waarom Broeckland?

Broeckland is een veilige, kleinschalige school in het dorp Breukelen waar

sporthal. Actuele informatie delen

leerlingen voorbereid worden op vervolgopleiding, beroep en het samenleven

we regelmatig met leerlingen en

in een pluriforme en steeds veranderende maatschappij. Persoonlijk contact

ouder(s)/verzorger(s).

is belangrijk en iedereen krijgt een kans: van lichte ondersteuning tot theoretische leerweg. Onze blik op de toekomst vertaalt zich in de volgende profielen:

Aanmelden en Open dag

• Produceren, Installeren & Energie

Onze Open dag, zaterdag 21 januari

• Mobiliteit & Transport

2023, biedt gelegenheid tot kennis-

• Bouwen, Wonen & Interieur

maken met het Broeckland College.

• Zorg & Welzijn
• Economie & Ondernemen

Contact

• Groen

Broeckland College
Engel de Ruijterstraat 40

Wat kan je er mee?

3621 CV Breukelen

Na Broeckland, kiezen de leerlingen een (vak) opleiding binnen het middel-

(0346) 26 24 08

baar beroeps onderwijs (niveau 2, 3 of 4) waar ze verder geschoold worden

www.broeckland .nl

tot goed gekwalificeerde vakmensen. Leerlingen die de theoretische leerweg/
mavo hebben gevolgd, kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om door

Meer informatie:

te stromen naar het havo.

a.vader@broeckland.nl
e.vandermeulen@broeckland.nl

In vogelvlucht
In klas één en twee volgen de leerlingen alle vakken van de basisvorming,
extra taal- en rekenlessen en het vak I&P. Eind klas twee kiezen de leerlingen
een te volgen leerweg (BBL, KBL, TL/mavo) binnen een van de profielen.

Open dag
Zaterdag 21 januari 2023.

Nieuwbouw Broeckland College
Het Broeckland College krijgt nieuwbouw. Er komt een mooi, fris en modern
gebouw om het onderwijs in te geven. Tijdens het bouwproces gebruiken we
voor een deel van de school een tijdelijk gebouw. Deze komt te staan bij de
7

“Je hoeft niet in de
eerste al te kiezen welke kant
je op wilt.”
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Het Broeckland College is een Christelijke Scholengemeenschap die valt onder het bevoegd
gezag van de Willibrord Stichting Utrecht.

De school
Identiteit
Op het Broeckland College is iedereen welkom. Historisch gezien heeft de school een christelijke achtergrond. We begeleiden alle leerlingen op hun weg naar volwassenheid. Kennis, persoonlijke ontwikkeling en burgerschapsvorming zijn
daarin belangrijk. We willen hen leren zorg en respect voor elkaar en de leefwereld om hen heen te hebben, om zo een
eigen ontplooiing mogelijk te maken. De school staat voor diversiteit en eigenheid van het individu. Het christelijk onderwijs vormt de oorsprong van onze school. We organiseren verschillende onderwijsactiviteiten in het kader van deze
identiteit.

Actief burgerschap en integratie
Zoals in de visie van de school wordt verwoord, stelt het Broeckland College zich ten doel leerlingen kennis en vaardigheden over te dragen zodat iedere leerling, hoe verschillend in afkomst, aanleg en ontwikkeling ook, goed wordt voorbereid op het leven en werken in een pluriforme samenleving.

Wij vinden het belangrijk een rol te kunnen spelen in het proces van burgerschapsvorming op de volgende gebieden:
• het helpen met het vormen van de identiteit.
• voorbereiding op de Nederlandse samenleving.
• bevorderen van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat.
• Actief burgerschap en integratie.

Schooltypen
Het Broeckland College is een scholengemeenschap voor de theoretische leerweg/mavo, kaderberoepsgerichte leerweg,
basisberoepsgerichte leerweg en basisberoepsgerichte leerweg met lichte ondersteuning. In de onderbouw werken we
met brede klassen zodat leerlingen de ruimte hebben om zich op school te ontwikkelen naar de passende leerweg in de
bovenbouw.

Bevoegd gezag
De bestuurlijke rechtspersoon van het Broeckland College is de Willibrord Stichting.
Het College van Bestuur bestaat uit mw. drs. F.M. Nasrullah en dhr. mr. A.W. Mulder. Adres: Atoomweg 111, 3542 AB
Utrecht.

Schoolgrootte
De school telde in het cursusjaar 2021/2022 450 leerlingen. Er zijn ongeveer 65 personeelsleden werkzaam bij de school.
De leerlingen die de school bezoeken komen voornamelijk uit de Vechtstreek. Maar er komen ook leerlingen uit bijvoorbeeld Utrecht en Abcoude.
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“Ik vind dit de beste
school omdat je
leuke leraren hebt,
die je met plezier
helpen.”
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Inrichting van het
onderwijs
Het vmbo op het Broeckland College is
als volgt ingericht:
Onderbouw

De leerlingen van de onderbouw

Natuur-/scheikunde én techniek.

Als alle aanmeldingen van de basis-

krijgen les in de volgende vakken of

Op onze website (www.broeckland.

school bij ons binnen zijn, worden de

vakgebieden:

nl/schoolgids/) vindt u de volledige

leerlingen ingedeeld in een klas,

• Nederlands

lessentabel en het totaal aantal uren

rekening houdend met het advies van

• Engels

dat we onderwijs verzorgen.

de basisschool. Daarbij werken we

• Duits

zo veel mogelijk met brede klassen

• Mens en Maatschappij

zodat leerlingen ruimte hebben om

• Natuur en gezondheid

Bovenbouw met leerwegen
en profielen

zich te ontwikkelen naar een passende

• Natuur en techniek

Na de tweejarige onderbouw volgen

leerweg. Leerlingen met lichte onder-

• Innovatie & Prototyping (I&P)

leerlingen in het derde en vierde

steuning komen in een aparte leer-

• Kunst en cultuur

leerjaar een van de vier leerwegen.

route. In de aanname en toelating

• Sport en bewegen

Binnen deze leerwegen kiest de leer-

van leerlingen volgen we de PO-VO

• Mentoruur

ling een profiel en wordt gestart met

procedure van ons samenwerkings-

• Zorgles.

het aanleggen van een examendossier. Dat betekent dat voor alle

verband.
Bij het vak Innovatie & Prototyping

vakken schoolexamens worden

Aan het eind van klas 2 wordt beslo-

staat onderzoekend en ontwerpend

afgenomen die meetellen voor het

ten welke leerweg en welk profiel de

leren centraal. Leerlingen worden

eindexamen. Na het derde leerjaar

leerling gaat volgen. De keuze wordt

uitgedaagd om creatieve oplossingen

vallen er vakken af en blijven er 6

voorafgegaan door oriënterende

voor problemen te verzinnen én deze

examenvakken over.

lessen in de zes profielen (Praktische

oplossingen te realiseren met behulp

Profiel Oriëntatie).

van onze fantastische moderne ap-

Het Broeckland College kent 6 profielen:

paraten en klassieke hulpmiddelen.

• Zorg & welzijn
• Economie & ondernemen

Het voortgezet onderwijs kent geen
groepsleerkrachten, de leerlingen

In de leergebieden Mens en Maat-

• Groen

krijgen les van verschillende vak-

schappij, Natuur en Gezondheid en

• Bouwen, wonen & interieur

docenten. Elke klas heeft echter een

Natuur en Techniek bieden we deels

• Produceren, installeren & energie

eigen mentor waar leerlingen bij

vakoverstijgend onderwijs waarbij

• Mobiliteit & transport.

terecht kunnen met vragen en pro-

respectievelijk docenten worden in-

Op onze website vindt u de volledige

blemen. Ook voor de ouders is de

gezet vanuit: Geschiedenis én Aard-

lessentabel alsmede het totaal aantal

mentor het eerste aanspreekpunt.

rijkskunde, Verzorging én Biologie en

uren dat we onderwijs verzorgen.
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Lichte ondersteuning

Na de basisvorming en twee jaar

• Economie en administratie

Het Broeckland College heeft een

bovenbouw, inclusief stage, wordt

• Techniek

afdeling vmbo basisberoepsgerichte

het vmbo-diploma behaald.

• Land-, tuinbouw en dierhouderij

leerweg met lichte ondersteuning.

• Uiterlijke verzorging

Deze leerroute leidt de leerlingen

Vervolgopleidingen

• Toerisme en recreatie

naar een vmbo-diploma basisbe-

De leerlingen met een theoretisch

• Horeca

roepsgerichte leerweg. Kenmerken

en kaderberoepsgerichte leerweg

Tevens sluit de theoretische leerweg

van deze afdeling zijn: kleine klas-

stromen door naar een niveau 3 of

aan op het havo.

sen, een vaste mentor voor twee

4 vakopleiding van het middelbaar

Na de basisberoepsgerichte leerweg

jaar onderbouw, een beperkt aantal

beroepsonderwijs (mbo). Dit zijn de

kan een leerling ook een van deze

vakdocenten en het zoveel mogelijk

3- en 4-jarige opleidingen, zoals:

richtingen kiezen. Dit gaat dan om

aanpassen van de leerstof aan het

• Dienstverlening en gezondheids-

de niveau 2-opleiding en dat is een

niveau van de leerling.

zorg

2-jarige opleiding.

Dagelijkse
onderwijspraktijk
Lestijden
De lessen beginnen ‘s morgens om 08.30 uur. De laatste lessen eindigen
om 16.00 uur. Binnen deze tijden wordt voor elke klas een rooster gemaakt.

vragen. De gevolgde wettelijke proce-

Er zijn meerdere pauzes op een lesdag. Tussen de middag is de pauze wat

dure kunt u vinden op onze website

langer. In het basislesrooster van de onderbouw zijn geen tussenuren. In de

(www.broeckland.nl/schoolgids/).

bovenbouw worden ze zoveel mogelijk vermeden.
De precieze lestijden kunt u op onze website vinden. Tevens is op de website

Lesverzuim

(www.broeckland.nl/schoolgids/) te vinden welke activiteiten geprogrammeerd

De regels met betrekking tot lesver-

staan als onderwijstijd.

zuim zijn te vinden in ons verzuimprotocol. Dit protocol is te vinden op

Lesuitval

onze website (www.broeckland.nl/

Bij lesuitval wordt er geprobeerd om het rooster zodanig aan te passen, dat

schoolgids/).

er geen tussenuren ontstaan. Via Magister van de school kunnen de meest
actuele roosters bekeken worden. Meer informatie over beleid bij lesuitval
kunt u vinden op onze website (www.broeckland.nl/schoolgids/).

Excursies, introductie,
buitenschoolse activiteiten
De excursies zijn over de leerjaren

Vrijstelling schoolbezoek/Vakantieverlof

verspreid. Zij bestaan uit bezoeken

De leerplichtwet kent een beperkt aantal redenen, waarvoor ouders vrijstel-

aan musea, tentoonstellingen, na-

ling van het schoolbezoek of vakantieverlof voor hun kind(-eren) kunnen

tuurparken, projecten i.v.m. beroeps-
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“Het is er heel
knus en
gezellig.”

keuze, etc. De eerste schoolweek zijn er introductie-activiteiten voor klas 1.

U weet dan dat u de juiste laptop

Alle activiteiten worden ingepast in het onderwijsproces. De opvoedkundige

heeft voor uw kind, maar uiteraard

en onderwijskundige aspecten vormen dan ook een belangrijk element. Voor

kunt u ook zelf een laptop aanschaf-

al deze activiteiten geldt dat men tijdig door de school uitvoerig wordt geïn-

fen. Alle relevante informatie over

formeerd over de data, kosten, benodigdheden, etc.

het werken met laptops of het aanschaffen van een laptop is te vinden

Schoolbenodigdheden

op www.broeckland.nl.

Om de lessen goed te kunnen volgen moeten leerlingen iedere dag de noodzakelijke schoolbenodigdheden meenemen. Denk daarbij aan onder andere

Mediatheek

de schoolpas, schoolboeken, schriften, (opgeladen) laptop, pen, potlood,

In de mediatheek zijn veel boeken

rekenmachine, geodriehoek en sportkleding.

en tijdschriften te lezen en te lenen.
Op de computers in de mediatheek

Bewegingsonderwijs en sport

kunnen leerlingen onder begeleiding

De lessen bewegingsonderwijs worden gegeven in de Gemeentelijke Sporthal

van de mediathecaresse werken aan

aan de Broekdijk Oost (ongeveer 3 minuten fietsen). Ook worden er buiten-

schoolopdrachten, werkstukken,

lessen gegeven op de velden naast deze sporthal. Wanneer het weer er

scripties, onderzoeken, e.d. De media-

aanleiding toe geeft, kunnen er activiteiten als zwemmen en schaatsen worden

theek is dagelijks geopend.

ondernomen. Ieder cursusjaar worden er enkele sportdagen georganiseerd.

Maatschappelijke stage
Laptops

De maatschappelijke stage is be-

We willen als school de leerlingen voorbereiden op de maatschappij waarin

doeld om jongeren een bijdrage te

digitale vaardigheden steeds belangrijker worden. Daarom werken wij met

laten leveren aan de samenleving.

laptops in de brugklassen. Naast de boeken en schriften dienen de leerlingen

Dit doen ze door in de derde klas ac-

te beschikken over een laptop. Alle informatie over schoolkosten zijn te vinden

tiviteiten op te pakken in de samen-

in hoofdstuk Leerlingen en ouders. Het Broeckland College werkt samen

leving. De precieze invulling vindt

met de firma Boek-loos. Dit maakt de aanschaf van een laptop makkelijker.

gedurende het schooljaar plaats.
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“Lichamelijke opvoeding
vind ik het leukst.”
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Leerlingbegeleiding zorgstructuur
Een goede vorm van leerlingbegeleiding vinden we op het Broeckland College erg belangrijk.
Vooral ook omdat veel van onze leerlingen best een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Het beleid omtrent leerlingbegeleiding is er op gericht ‘zorg op maat’ te kunnen bieden
d.m.v. steunlessen, mentoren en een vertrouwenspersoon. De wijze waarop we ondersteuning bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben is uitgewerkt in het
School ondersteuningsplan. Deze is te vinden op de website.
Het Broeckland College beschikt over een digitaal leerlingvolgsysteem, dat is bedoeld om
de ontwikkelingen per individuele leerling scherp in het oog te kunnen houden.

Mentor

gers is de mentor het eerst aangewe-

er ongewenste situaties ontstaan.

De mentor zien we als belangrijkste

zen aanspreekpunt.

Mochten leerlingen op enigerlei wijze

schakel in de begeleiding van een

met dergelijke situaties te maken

klas op het gebied van de schoolvor-

Orthopedagoog

krijgen, dan hebben zij de mogelijk-

deringen, maar ook op sociaal-emoti-

Met name voor leerlingen met leer-

heid om één van de vertrouwens-

oneel gebied. In de brugklassen staat

achterstanden beschikt de school

personen van school te benaderen.

eenmaal per week een mentoruur

twee dagen per week over een ortho-

Ingebrachte zaken zullen vertrouwe-

op het rooster. Dit mentoruur dient

pedagoog. Deze is vooral actief in het

lijk worden behandeld.

ervoor de leerling wegwijs te maken

vmbo met lichte ondersteuning.

Sociale vaardigheden

in de school, vertrouwd te maken
met nieuwe vakken en vakdocenten

Zorglessen

Het Broeckland College biedt voor

en een goede werkhouding ten aan-

In leerjaar een en twee wordt er we-

leerlingen van de klassen 1 en 2 de

zien van schoolwerk bij te brengen.

kelijks een zorgles gegeven; de klas-

mogelijkheid aan tot deelneming aan

Daarnaast worden er gesprekjes

sen met lichte ondersteuning hebben

een sociale vaardigheidstraining (SOVA)

gevoerd met de klas of een gedeelte

wekelijks twee zorglessen. Nadruk bij

of een agressie regulatie training (ART).

daarvan.

deze lessen ligt op begrijpend lezen,

De voor deze trainingen bevoegde

De mentoren dragen mede zorg voor

spelling en rekenen.

docent gebruikt de methode Goldstein. Beide trainingen werken met

de loopbaanbegeleiding (LOB) van de
leerling waarin de profielkeuze uitge-

Vertrouwenspersonen

gedragsoefeningen om in een veilige

breid aan de orde komt. Elke leerling

Om iedere leerling zich op school

setting gewenst gedrag aan te leren,

kan een beroep doen op hulp van de

veilig, vertrouwd en gehoord te laten

wat de leerlingen vervolgens leren

mentor. Ook voor ouders en verzor-

voelen, moet voorkomen worden dat

toe te passen in hun dagelijks leven.
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Kernpartners
Met de Kernpartners werken we samen om de zorg voor leerlingen zo passend
mogelijk te organiseren.

• Schoolarts:
Ook op medisch gebied worden de

• Samenwerkingsverband.
De Begeleider Passend Onderwijs:

• Schoolmaatschappelijk werk:
Het schoolmaatschappelijk werk is

leerlingen begeleid. Leerlingen uit

Het Broeckland College neemt deel

actief in de driehoek school-kind-

klas 2 en klas 4 worden voor een

aan het samenwerkingsverband

ouder en maakt onderdeel uit van

medische keuring door de schoolarts

Sterk VO.

de leerlingenzorgstructuur van de

opgeroepen. Deze keuring heeft voor-

De Begeleider Passend Onderwijs is

school. De schoolmaatschappelijk

al betrekking op gehoor, gezichtsver-

de vertegenwoordiger van het exper-

werker houdt elke week op school op

mogen en algemene conditie. Leer-

tiseteam van dit samenwerkingsver-

een vast tijdstip spreekuur en maakt

lingen en hun ouders krijgen hierover

band en ondersteunt de zorg voor de

deel uit van het Zorg Advies Team.

van tevoren bericht. Daarnaast biedt

leerlingen in school.

de schoolarts de gelegenheid bepaal-

• Zorg Advies Team (ZAT)

de (persoonlijke) problemen te be-

Het is een ervaren Ambulant Begelei-

Voor leerlingen die in of buiten school

spreken. De schoolarts (maar ook de

der, deskundig op het gebied van de

grote problemen ervaren die niet

orthopedagoog en vertrouwensper-

leervoorwaarden, sociaal-emotionele

via de reguliere begeleiding kunnen

soon) kan doorverwijzen naar instan-

problemen bij kinderen en op het

worden opgelost, bestaat er het ZAT.

ties als bijv. maatschappelijk werk of

gebied van ontwikkelingsstoornissen.

Deze commissie bestaat uit deskundi-

jeugdzorg. Behalve bovengenoemde

Doel is dat de school snel advies kan

gen van binnen en buiten de school.

personen/instanties staan vakleer-

verkrijgen over de juiste ondersteuning

In de commissie hebben zitting, van-

krachten, afdelingsleiders en school-

van zorgleerlingen, ten einde een

uit de school: de afdelingsleiders, de

decanen er borg voor dat de leerling

dreigende uitval of onderbreking van

orthopedagoog en de vertrouwens-

optimaal wordt begeleid.

de huidige leerroute te voorkomen.

persoon. Van buiten de school de
kernpartners: Begeleider Passend
Onderwijs van het Samenwerkingsverband Sterk VO, leerplichtambtenaar,
schoolarts en schoolmaatschappelijk
werk.
Uitgangspunt van het ZAT is dat er
vroegtijdige signalering en aanpak
ontstaat.
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“Je kunt opstromen
als je goed je best doet.”
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“Kleine school,
dus je kent iedereen snel.”
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Betrokken bij het
onderwijs
School
Bevoegd gezag

Het bevoegd gezag van het Broeck-

Dat geldt ook voor de niveaubepaling

land College bestaat uit het dagelijks

en het examen (afdelingsleider klas 4).

De veiligheidscoördinator op het

bestuur van de Willibrord Stichting
en de directie.

Veiligheidscoördinator/
contactpersoon

Loopbaanbegeleiding

Broeckland College is verantwoorde-

Mevrouw S. Leijen is de loopbaan-

lijk voor zowel de fysieke- als sociale

Directie

begeleidster van onze school. Zij

veiligheid van leerlingen en mede-

De directie bestaat uit algemeen

ondersteunt de leerlingen bij het

werkers.

directeur dhr. G. van Hoek en adjunct

kiezen van:

Het bijhouden en uitvoeren van het

directeur dhr. J. Deurloo.

• het profiel na de 2e klas;

pestprotocol en de andere zaken

• de richting na de 2e klas;

rondom de bedrijfshulpverlening

Afdelingsleiders

• het examenpakket na de 3e klas;

vallen onder deze functionaris.

De afdelingsleiders voor de

• de vervolgopleiding of eventueel

De contactpersoon kan worden

verschillende leerjaren zijn:

het beroep.

• mw. A.M. Vader: vmbo 1

gebruikt als eerste aanspreekpunt bij
klachten. Op de website is te vinden

• dhr. B. van Barneveld: vmbo 2

Vertrouwenspersonen

wie de veiligheidscoördinator/contact-

• dhr. E. van der Meulen: vmbo

Bij de vertrouwenspersonen

persoon van de school is (www.

mevrouw H. Meijer en mevrouw C.

broeckland.nl/schoolgids/).

+ lichte ondersteuning 1 en 2
• mw. D. Fronik: vmbo

Reddingius, kunnen leerlingen en

+ lichte ondersteuning 3

leerkrachten terecht om vertrouwe-

Administratie

• dhr. C.J. Karsemeijer: vmbo

lijk over zaken te praten. Uitgangs-

Bij de administratie kunnen de

+ lichte ondersteuning 4

punt is dat iedereen zich op school

leerlingen terecht voor ziekmelding,

veilig en vertrouwd voelt.

afmelding na ziekte, financiële zaken,

• dhr. H. La Nooy: vmbo 3

formulieren, etc.

• mw. J. Brouwer: vmbo 4
De afdelingsleiders houden zich be-

Mentor

zig met toelatingsbeleid, schoolvor-

De mentor is de persoon die het

Conciërges

deringen, streaming, determinatie en

welbevinden en de voortgang van de

De conciërges dragen zorg voor:

absentencontrole. Zij onderhouden

leerlingen monitort. Tevens draagt

toezicht, kluisjes, het onderhoud van

contacten met de mentoren en met

hij/zij zorg voor: de contacten met

de school, etc.

de ouders. De afdelingsleiders zijn te-

ouders en de rapporten. Verder is

vens zorgcoördinator van de jaarlaag

hij/zij het aanspreekpunt bij proble-

Systeembeheerder

(en) waarvoor zij verantwoordelijk zijn.

men op het gebied van prestaties,

De systeembeheerder draagt zorg

Ook het organiseren van ouderavon-

inzet en gedrag. In de eerste periode

voor het functioneren van het net-

den en buitenschoolse activiteiten

maken ouders en mentoren van klas

werk en alle zaken met betrekking

valt onder hun beheer.

1 kennis op de kennismakingsavond.

tot de ICT.
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MR
De Medezeggenschapsraad (MR) op
het Broeckland College bestaat uit 8
personen. Dat zijn onderwijs- en
onderwijsondersteunende personeelsleden, ouders en leerlingen.
De directie heeft periodiek overleg
met de MR ten behoeve van hun rol.
Het jaarverslag van de MR ligt bij de
administratie ter inzage.

Zorgcoördinator
Op het Broeckland College vervult de
afdelingsleider tevens de functie van
zorgcoördinator. Reden hiervoor
is dat de afdelingsleider waar mogelijk een aantal lessen verzorgt in het
eigen leerjaar waardoor deze bekend
is met de schoolvorderingen en het
wel en wee van elke leerling. Voor
ouders en leerling betekent dit dat
de zorgcoördinator een vertrouwd
persoon is.

“Het is echt een leuke school,
die vele kanten heeft en voor
de rest leuke docenten.”
20

Leerlingen en ouders

Leerlingen
Leerlingenstatuut
In het leerlingenstatuut staat beschreven waar de leerlingen zich aan te houden hebben en wat hun rechten zijn. Het leerlingenstatuut is te verkrijgen bij de
administratie en is in te zien op onze website (www.broeckland.nl/schoolgids/).

Leerlingenraad
De leerlingen hebben inspraak d.m.v. de leerlingenraad: in deze raad is ieder
leerjaar vertegenwoordigd. De leerlingenraad komt elke twee maanden bij
elkaar onder begeleiding van een medewerker van de school en in bijzijn van
de directeur. De leerlingen kunnen hier verzoeken, voorstellen of klachten naar
voren brengen. Leerlingen worden jaarlijks uitgenodigd om deel te nemen aan
de leerlingenraad.

Ouders
Informatievoorziening
De informatievoorziening verloopt voornamelijk via de website van de school.
Voor de ouders van de brugklas wordt er in het begin van het cursusjaar een
kennismakingsavond georganiseerd. Ouders kunnen dan niet alleen kennismaken met de leraren/leraressen maar ook uitvoerig worden ingelicht omtrent
de gang van zaken op onze school.
Ook voor ouders van de klassen 2, 3 en 4 worden voorlichtingsavonden georganiseerd. Ouders worden daar geïnformeerd over de samenstelling van vakkenpakketten, examenregelingen, vervolgopleidingen, niveaus, etc.

Rapportage en resultaten
De schoolresultaten van de leerlingen zijn in te zien via Magister. Driemaal
per jaar wordt in klas 1 en 2 een gedetailleerd cijferrapport uitgereikt. Naar
aanleiding van de ontvangen rapporten wordt u uitgenodigd om persoonlijk
met de leerkracht van uw keuze te spreken.
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Bevordering

Verzekeringen

De regels met betrekking tot de bevordering naar een volgend leerjaar zijn te

De school heeft een verzekerings-

vinden op onze website: (www.broeckland.nl/schoolgids/).

pakket afgesloten, bestaande uit
een ongevallenverzekering en een

Contacten bij problemen

aansprakelijkheidsverzekering. Op

Bij problemen of vragen kunt u in eerste instantie contact opnemen via de

grond van de ongevallenverzekering

administratie van de school. Vanaf hier wordt men doorverwezen naar de

zijn alle betrokkenen bij schoolacti-

mentor, afdelingsleider of directie.

viteiten verzekerd. Meer informatie
hierover is te vinden op de website

Klachtenregeling

(www.broeckland.nl/schoolgids/) van

In de klachtenregeling staat hoe het proces gaat bij een klacht.

de school.

De klachtenregeling is te vinden op wwww.pcouwillibrord.nl/downloads

Boeken
Schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage

De firma Iddink levert de door onze

Schoolkosten

school gebruikte schoolboeken.

Scholen krijgen van de overheid geld om leerlingen leermiddelen en school-

Ouders vullen hiertoe voor de grote

boeken te verstrekken en adequaat onderwijs te verzorgen. Er zijn echter

vakantie een digitaal bestelformulier

zaken die niet door de overheid bekostigd worden, maar die wel direct van

in. Het bestelde (huur)pakket wordt

belang zijn voor het onderwijs op onze school. Het betreft een laptop, kosten

op het huisadres afgeleverd.

voor materiaal zoals: atlassen, leesboeken, woordenboeken, rekenmachines

Het boekenpakket is gratis.

en beschermende kleding. Deze leermiddelen vallen onder schoolkosten die
door ouders zelf moeten worden aangeschaft. Deze persoonsgebonden

Vakantieregeling voor het
schooljaar 2022/2023

materialen gaan veelal langer dan een jaar mee, kunnen door meerdere

Herfstvakantie

gezinsleden worden gebruikt en zijn eigendom van de leerling. Ouders/

za 22/10/2022 t/m zo 30/10/2022

verzorgers zijn vrij om te kiezen waar zij deze schoolbenodigdheden aan-

Kerstvakantie

schaffen.

za 24/12/2022 t/m zo 08/01/2023

niet uit de “Wet Gratis Leermiddelen” worden bekostigd en zullen derhalve

Voorjaarsvakantie
Vrijwillige kosten

za 25/02/2023 t/m zo 05/03/2023

Het Broeckland College kent een aantal aanvullende activiteiten en diensten

Goede vrijdag

die het onderwijs verder verdiepen en aantrekkelijk maken: dagexcursies,

vrij 7/04/2023

schoolreisjes, feestdagen, diplomering, sportevenementen en introductieacti-

Tweede Paasdag

viteiten, gebruik kluisje, mediatheekpas, wifi, het jaarboek etc. Voor deze ac-

ma 10/04/2023

tiviteiten en diensten vraagt de school jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage.

Meivakantie

Deze bijdrage is vrijwillig en staat derhalve los van toelating tot de school, het

za 22/04/2023 t/m zo 07/05/2023

afnemen van een van de diensten of van deelname aan een van de activiteiten.

Hemelvaartsdag en Vrijdag

De totale vrijwillige ouderbijdrage bedraagt 85 euro per jaar. Jaarlijks wordt

do 18/05/2023 en vrij 19/05/2023

met instemming van de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad, de

Tweede Pinksterdag

hoogte van het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld.

ma 29/05/2023

Voor de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage ontvangt u aan het begin van

Zomervakantie 2023

het schooljaar een factuur. De mogelijkheid bestaat om gespreid te betalen,

za 08/07/2023 t/m zo 20/08/2023

neemt u in dat geval contact op met de administratie van de school.
Het Broeckland College organiseert daarnaast in het derde leerjaar extra

Op de website (www.broeckland.nl/

activiteiten voor alle leerlingen in dat leerjaar. Informatie hierover en welke

schoolgids/) staat in de agenda welke

vrijwillige ouderbijdrage we daarvoor vragen, volgt in de loop van schooljaar

dagen lesvrij zijn. Op deze dagen kan

2022/2023.

de school wel andere activiteiten

Meer informatie over schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage vindt u op de

organiseren waarbij de leerlingen

website van de school: www.broeckland.nl/schoolgids.

aanwezig dienen te zijn.
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Bereikbaarheid
Het Broeckland College is goed bereikbaar met de fiets en het openbaar
vervoer. Er zijn goede busverbindingen vanuit Maarssen, Utrecht, Abcoude,
Loenen, Vleuten en Kockengen. Verder zijn er goede treinverbindingen vanuit
Utrecht en Amsterdam.
Op de website www.9292ov.nl kunt u de meest actuele informatie m.b.t. de
dienstregeling vinden. Het is ongeveer 10 minuten lopen van het treinstation
naar het Broeckland College.
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Kwaliteitszorg
Instroom-, doorstroom- en uitstroomgegevens
Op de website van de school (www.broeckland.nl/schoolgids/) treft u een overzicht aan van het aantal leerlingen per afdeling, per leerjaar, hoeveel leerlingen
van dat leerjaar zijn bevorderd c.q. geslaagd; hoeveel leerling hebben gedoubleerd of zijn gezakt en hoeveel leerlingen zijn vertrokken of zijn overgestapt
naar een andere afdeling. Tevens is hier te vinden welk percentage leerlingen
de school verlaat zonder diploma.

Algemene kwantitatieve gegevens
Op 1-10-2021 stonden er 453 leerlingen ingeschreven. 243 leerlingen zaten in
leerjaar 3 en 4. De verhouding tussen jongens en meisjes is ongeveer 1:1.

Examenuitslag 2020/2021
Leerweg

Kandidaten Geslaagd

Niet geslaagd % Geslaagd

Basis Beroeps / BBL

72

72

-

100%

Kader Beroeps / KBL

49

49

-

100%

Om de kwaliteit van het onderwijs

Theoretisch / TL

18

18

-

100%

zo goed mogelijk te handhaven is

Totaal

139

139

-

100%

het noodzakelijk dat de leerkrachten
scholing volgen. De school doet met
de collegascholen van de Willibrord

Tussentijdse instroom

Stichting mee in een kwaliteits-

In de afgelopen jaren bemerkt het Broeckland College een toename van het

zorgsysteem.

aantal verzoeken tot tussentijdse toelating in met name klas 2 en 3. Tussen-

Dit houdt ook in dat er jaarlijks een

tijdse instroom op het Broeckland College is niet altijd mogelijk: er kan sprake

onderzoek wordt verricht op de

zijn van een beperkt aantal plaatsen. Aanvragen van leerlingen worden altijd

gebieden veiligheid, welbevinden

besproken met de afleverende scholen.

en tevredenheid. Uitkomsten van
dit onderzoek worden geëvalueerd

Kwaliteit

en waar nodig worden maatregelen

De kwaliteit van het onderwijs is erg belangrijk. Dagelijks proberen we goed

getroffen. Meer informatie hierover

en degelijk onderwijs te geven en met resultaat. We streven ernaar zoveel

zoals de meest recente gegevens

mogelijk leerlingen met een diploma af te leveren en te zorgen voor een

en welke maatregelen zijn genomen

goede aansluiting met het vervolgonderwijs. We vinden het belangrijk dat alle

op basis van uitkomsten van de te-

leerlingen, ook de leerlingen met extra zorgbehoefte, het geboden onderwijs

vredenheidsmeting uit eerdere jaren

aankunnen om later in de maatschappij met plezier aan het werk te kunnen

kunt u vinden op de website (www.

gaan.

broeckland.nl/schoolgids/).
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“Je maakt nieuwe vrienden.”

Bijlagen
Documenten die bij deze schoolgids horen:
• Het leerlingstatuut:

www.broeckland.nl/schoolgids

• De schoolregels:

www.broeckland.nl/schoolgids

• De klachtenregeling:

www.pcouwillibrord.nl/downloads

• Het schoolplan:

op te vragen bij de administratie

• Het reglement
medezeggenschapsraad:
• Het examenreglement:

op te vragen bij de administratie
www.broeckland.nl/schoolgids

• Programma van toetsing
en afsluiting klas 3 en 4:

https://broeckland.nl/informatie-voor-ouders-en-leerlingen/
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“Lekkere tosti’s!”
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Belangrijke adressen

Broeckland College
Engel de Ruijterstraat 40
3621 CV Breukelen
Telefoon: (0346) 26 24 08

Inspectie van het Onderwijs

E-mail: info@broeckland.nl

E-mail: info@owinsp.nl

Website: www.broeckland.nl

Website: www.onderwijsinspectie.nl

Rabobank: NL45RABO0306948567

Telefoon: (088) 66 96 060

T.n.v. Willibrord Stichting, inzake Broeckland College

Meldpunt vertrouwensinspecteurs
Bestuurskantoor PCOU Willibrord

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel mis-

Postbus 9419

bruik, ernstig psychisch of fysiek geweld:

3506 GK Utrecht

Telefoon: (0900) 111 31 11 (tijdens kantooruren)

Telefoon: (030) 27 23 123
Website: www.pcouwillibrord.nl

Samen Veilig Midden-Nederland
Website: www.samen-veilig.nl

Medezeggenschapsraad

Veilig thuis Utrecht:

Secretariaat: Engel de Ruijterstraat 40

Website: www.veiligthuisutrecht.nl

3621 CV Breukelen
Telefoon: (0346) 26 24 08

Klachtenregeling

E-mail: info@broeckland.nl

Deze is op te vragen bij de administratie van de school

De lijst van namen van de huidige leden van de MR is te

en is te downloaden op de site: www.pcouwillibrord.nl

vinden op onze website (www.broeckland.nl/schoolgids/).

onder het kopje ‘Downloads’.
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broeckland.nl

