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====================================== 

 

Voorlichtingsavonden ouders  

 

I.v.m. corona verlopen de voorlichtingsavonden aan 

de start van het schooljaar anders dan zoals u die van 

ons gewend bent. 

Voorheen werd u op school uitgenodigd voor een 

kennismaking met de mentor en kreeg u informatie 

van de teamleider en/of decaan.  

Dit schooljaar vindt de kennismaking met de coach 

plaats tijdens een online driehoeksgesprek waarvoor u 

in de maand september wordt uitgenodigd door uw 

kind en de coach van uw kind.  

De teamleiders en/of decanen van de betreffende 

afdelingen zullen in de loop van volgende week een 

mail sturen met daarin een link naar hun presentatie. 

U kunt de presentatie dus op eigen gelegenheid thuis 

bekijken.  

 

Mochten er vragen zijn, stimuleer dan graag uw zoon 

of dochter om deze zelf met de coach te bespreken. 

Uiteraard kunt u zelf ook altijd contact opnemen met 

de coach, de decaan of de teamleider. 

 

Ilonka de Hart,  

teamleider mavo 1,2,3,4 – i.dehart@de-breul.nl   

Simone Magnée , 

teamleider havo 1,2,3 – s.magnee@de-nreul.nl  

Mariska Punt, 

teamleider havo 4,5 - m.punt@de-breul.nl  

Sido van Westreenen, 

teamleider vwo 1,2 - s.vanwestreenen@de-breul.nl  

Marnix Kolet, 

teamleider vwo 3,4 - m.kolet@de-breul.nl  

Marit van Daal, 

teamleider vwo 5,6 - m.vandaal@de-breul.nl  

 

De teamleiders  

 

====================================== 

Nieuwe decaan mavo stelt zich voor  

Beste ouders van de leerlingen van de mavo afdeling, 

 

Mijn naam is Alinda van 

Veldhuizen en ik ben de 

nieuwe decaan voor de 

mavo. Ik heb met ingang 

van dit schooljaar de taak 

van decaan van Coby 

Smeele overgenomen. 

 

Zodra leerlingen bij ons op school komen, gaan zij 

nadenken over hun toekomst. Vanaf mavo-2 houden 

leerlingen zich bezig met het kiezen van vakken om in 

mavo-3 een profiel te kunnen kiezen. In mavo-4 

worden leerlingen begeleid in het kiezen van een 

passende vervolgopleiding.  

 

De coaches geven LOB (Loopbaan Oriëntatie 

Begeleiding) tijdens de coachuren. De opdrachten in 

mavo-3 en mavo-4 maken deel uit van het PTA 

(Programma Toetsen en Afsluiten). Dit kunt u terug 

vinden in de PTA gids, binnenkort te zien op de 

website. Mijn rol is het adviseren en faciliteren van de 

coaches.  

 

Mochten er vragen zijn waar ouders samen met de 

coach niet uitkomen dan kunnen zij een afspraak met 

mij maken.  

Mijn mail adres is a.vanveldhuizen@de-breul.nl.  

Op de donderdagen ben ik als decaan op school 

bereikbaar.  

 

De leerlingen hoeven geen afspraak te maken, zij zijn  

welkom op de mavo-kamer 169. 

Alinda van Veldhuizen, decaan mavo  

===================================== 

Nieuwe schoolgids 2020-2021 

 

Er is weer een nieuwe schoolgids voor schooljaar 

2020-2021 met informatie die van belang is 

gedurende het hele schooljaar.  

         BreulBerichten  
               voor ouders en leerlingen 

Schooljaar  
2020-2021 
 
10 september-
2020 
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Deze gids geeft de stand van zaken weer zoals deze is 

aan het begin van het schooljaar. 

De schoolgids is te vinden in het downloadcentrum en 

de voorpagina van onze website en via onderstaande 

link 

 

De schoolleiding  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.de-breul.nl/downloads/schoolgids/

