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          Breukelen, 4 september 2020 

Betreft: Nieuwsbrief 1 klas 2 (B23 t/m B26) 

 

Geachte ouder(s) / verzorger(s), 

 

In deze brief wil ik u informeren over een aantal zaken rondom de start van uw kind in klas 2. Dit 

betreft de eerste ouderavond, de introductiedag, de lessen, bepalen van het niveau, het vak PPO en 

mevrouw de Bie. 

De eerste ouderavond en de mentoren 

Officieel stond er een ouderavond gepland op school. Dit is vanwege corona niet mogelijk. Toch 

heeft uw kind een nieuwe mentor en mogelijk een nieuwe klas. De mentoren vinden het fijn om u 

telefonisch kort te spreken om zich voor te stellen en uw mogelijk eerste vragen te beantwoorden. 

Zij zullen binnen nu en een aantal weken telefonisch contact met u zoeken.  

U kunt zelf altijd telefonisch (schoolnummer) of via e-mail contact met hen zoeken. De mentoren en 

mailadressen zijn: 

B23 – Dhr. De Vos g.devos@broeckland.nl 

B24 – Dhr. El Badaoui k.elbadaoui@broeckland.nl 

B25 – Dhr. Dijkstra d.dijkstra@broeckland.nl 

B26 – Dhr. Boekeloo a.boekeloo@broeckland.nl 

 

De introductiedag 

Afgelopen woensdag zijn wij met elkaar gestart bij natuurzwembad De Meent in Breukelen. 

Leerlingen konden hier suppen, kanoën, zwemmen, airbubblen, zakslaan, frisbeeën, lekker zonnen 

en nog meer. Het was een erg geslaagde dag met een relaxte sfeer, die wij hopelijk voortzetten op 

school. 

De lessen 

De eerste lessen zijn een feit. Gelukkig weer met alle leerlingen tegelijk en niet meer van een 

schermpje af. De eerste dagen is er altijd veel uitval, omdat docenten betrokken zijn bij introductie-

activiteiten van andere leerjaren. Vanaf volgende weken draaien we een normaal rooster, die 

leerlingen op magister moeten bekijken. 

In onze school is het houden van 1,5 meter tot het personeel lastig, zeker op de drukke momenten. 

Het wordt door het personeel zeer gewaardeerd als leerlingen toch hun best doen hiervoor en een 

mondkapje dragen op de drukke momenten (pauzes, leswisselingen). 
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Bepalen van het niveau 

Leerlingen van de B23 zitten al op het niveau waar zij hun examen gaan doen: de 

basisberoepsgerichte leerweg. 

Leerlingen van de B24, B25 en B26 zitten nog in een gemengde klas. Deze leerlingen ontvangen 

cijfers op basisberoepsgericht niveau (BBL) en kaderberoepsgericht / theoretisch niveau (K/T). Aan 

de hand van de cijfers op K/T-niveau wordt uiteindelijk gekeken welk niveau het beste bij de leerling 

past. De eisen die gesteld worden aan de niveaus zijn als volgt: 

 

Basisberoepsgerichte Leerweg (BBL):  

- Maximaal 3 tekortpunten op het BBL-niveau. 

Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL):  
- Geen onvoldoendes op BBL-niveau.  
- Op KGT/TL niveau zijn Nederlands, Wiskunde en Engels voldoende.  
- Op KGT/TL niveau minimaal 39 punten. Max één 4. Geen cijfer onder de 4. 
 
Theoretische Leerweg / MAVO: 
- Geen onvoldoendes op BBL-niveau. 
- Op K/T-niveau zijn Nederlands, Wiskunde en Engels voldoende. 
- Totaal aantal punten op het K/T-niveau is minimaal 45. Voor één vak mag er gemiddeld een 5 staan. 
- Tussentijdse adviezen rapporten C1/C2 moeten TL aangeven. 
- Bij de Cito VAS2 moet voor de totaalscore TL gehaald worden. 
 

Leerlingen ontvangen een rapport net voor de kerstvakantie en net voor de meivakantie. U kunt 

uiteraard op elk moment de cijfers raadplegen op magister. Als u problemen heeft met inloggen in 

magister kunt u een email sturen naar wachtwoord@broeckland.nl. Vermeld hierbij wat het 

probleem is en welke leerling het betreft. 

PPO 

Volgende week begint het vak PPO, waarbij leerlingen kennismaken met alle profielen. Voor de B23 

is dit op dinsdag de eerste twee lesuren en voor de B24, B25 en B26 op woensdag de eerste twee 

lesuren. Deze uren komen net als andere lessen op magister te staan. 

Mevrouw de Bie 

Uw zoon/dochter heeft mevrouw de Bie voor het vak Natuur & Gezondheid. Vanwege 

gezondheidsredenen zal zij niet fysiek aanwezig zijn op school om deze lessen te verzorgen. Dit zal 

online gebeuren, net als veel lessen voor de vakantie. 

Aanstaande maandag zal mevrouw de Bie zich voorstellen aan de klassen en afspraken met hen 

maken over hoe dit in z’n werk gaat. De lessen zullen donderdagmiddag gegeven worden om 13.15 

uur (B23), 13.40 uur (B24), 15.10 uur (B25), 15.35 uur (B26). Leerlingen hebben voldoende tijd om 

thuis te komen en in te loggen. Deze lessen komen op magister te staan. 

Mevrouw de Bie zal op maandag op school zijn om te helpen als er vragen zijn of als er dingen 
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ingeleverd moeten worden. Voor leerlingen is zij dan bereikbaar, natuurlijk tijdens de online les en 

daarbuiten via berichten in magister. 

Als er wijzigingen optreden ten aanzien van Natuur & Gezondheid dan stel ik u daarvan op de 

hoogte. 

 

Mochten er nog onduidelijkheden zijn of heeft u nog vragen of opmerkingen dan kunt u deze stellen 

aan de mentor of aan mij. Ik ben te bereiken via het telefoonnummer van school (zie onderkant 

brief) of via mijn mailadres. Ik ben op dinsdag t/m vrijdag aanwezig op het Broeckland College. Ik ga 

uit van een prettige samenwerking! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

B. van Barneveld 

Afdelingsleider klas 2 vmbo 

b.vanbarneveld@broeckland.nl 


