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Paasweekend van vrijdag 2 t/m maandag 5 april!! 

 

 
 

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

 

Lesuitval door examentrainingen  

In de laatste week voor de meivakantie (19-23 april) zijn er examentrainingen en extra lessen voor alle 

examenkandidaten.  

Onze examenleerlingen gaan dit jaar het gewone Centraal Examen maken en werken er heel hard voor om te 

slagen. Wij willen ze daarbij natuurlijk zo goed mogelijk ondersteunen en daarom investeren we die week 

flink in tijd en extra lessen om deze leerlingen de laatste zet in de goede richting te geven. Dat kan betekenen 

dat er voor de andere klassen die week wat extra lesuitval is. 

Erwin Dernison, Barend Klop en Sietske Erich, afdelingsmanagers mavo, vwo en havo 
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REMINDER: Thema ouderavond 06 april 2021 

Hoe houd je het nog een beetje leuk met je pubers in coronatijd? 

Een interactief Webinar georganiseerd door de Ouderraad van De Breul 

 

Beste ouder(s), 

 

Als ouders worden we in deze coronaperiode best op de proef gesteld! Ineens zitten je pubers meer dan ooit 

thuis, zijn er online lessen, en kan je kind vrienden minder vaak zien. Dat heeft natuurlijk impact op zowel 

pubers als hun ouders. Deze periode is dan ook best een uitdaging voor beide partijen.  

 

Daarom biedt de ouderraad van De Breul nu dit webinar aan. Hierin leer je hoe je voorkomt dat elk gesprek 

een discussie wordt, of uitmondt in ruzie. Daarnaast zie je hoe je het nog een beetje leuk houdt thuis, als jij 

aan de keukentafel probeert te werken…terwijl je pubers klagen dat de Wifi niet werkt en ze daardoor niet 

kunnen inloggen in hun les.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Over de sprekers: 

Martine de Vente en Saskia Smith zijn oprichters van www.tishiergeenhotel.nl en leiden je in dit Webinar 

langs de hoogte- en dieptepunten van het puberouderschap. Ze laten je zien hoe je jouw puber én jezelf 

zonder al te veel kleerscheuren - en met veel humor - door die puberteit loodst. De lezing is interactief en je 

kunt jouw opvoedvragen aan hen voorleggen tijdens het Webinar.  

 

Wanneer:     Dinsdag 06 april online via Zoom van 20.00-21.30 uur 

Aanmelden: Meld je uiterlijk maandag 5 april aan via deze link  

 

Je ontvangt dan op dinsdag 6 april (voor 16.00 uur) een mail met de Zoomlink van de bijeenkomst. 

We nodigen je van harte uit! 

 

De Ouderraad van De Breul 

 

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

 

Ondernemen op De Breul: Zit jij in havo-3 en lijkt ondernemen wat voor jou?  

 

Als je deze vraag met twee keer ja beantwoordt en het vak bedrijfseconomie in je profiel kiest, meld je dan 

via je coach aan voor Vecon Business School (VBS) in havo-4 en havo-5.  

 

Wat is VBS dan?  

VBS is een breed project waarbij leerlingen op een jonge leeftijd vanuit verschillende perspectieven en 

invalshoeken leren wat ondernemen inhoudt. Leerlingen die mee doen met VBS krijgen verschillende 

http://www.tishiergeenhotel.nl/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zq1sv0wCVk-c31iJjW_x6RYeDQs67mFIrfW59C7pWP1UQ1VSU1ZMNDBYR1RKT0VJSlczQzZPRFNRRS4u
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gastlessen vanuit het bedrijfsleven, nemen deel aan diverse regionale en landelijke pitches en challenges en 

zetten een eigen onderneming op.  

Deze verschillende activiteiten zorgen ervoor dat je kennismaakt met het bedrijfsleven en helpen je bij het 

ontwikkelen van de vaardigheden die op het werkveld nodig zijn. Zodoende heb je dus eigenlijk een grote 

voorsprong op leerling die regulier onderwijs volgen.  

 

Hoe werkt het opzetten van een eigen bedrijf?  

In groepsverband bedenk je een mooi idee voor je eigen bedrijf. Vanuit ons krijg je de hulp en begeleiding 

die je nodig hebt om je bedrijf zo succesvol mogelijk te maken. Stichting Jong Ondernemen ondersteunt ons 

met een uitgebreide online methode waarbij elk bedrijf een KVK- nummer krijgt, een eigen 

bankrekeningnummer en de mogelijkheid om investeerders aan te trekken. Het programma van Stichting 

Jong Ondernemen heeft zodoende ook een aparte sectie waarbij de investeerders aandelen kunnen kopen van 

jouw bedrijf.  Dit is in een notendop wat je allemaal kan verwachten. Zo is Forrest het bedrijf van een zestal 

leerlingen die dit schooljaar zijn begonnen met het verkopen van hoodies (Instagram: myforrest, website: 

www.my-forrest.com ).  

Het FitnessPaleis is een bedrijf wat supplementen verkoopt om van de coronakilo’s af te komen (Instagram: 

fitnesspaleis, website: www.hetfitnesspaleis.nl ).  

 

Behalve een eigen bedrijf en mooie ervaring krijg je na het succesvol afronden van VBS krijg in havo-5 

samen met je havo-diploma een extra certificaat (plusdocument).  

 

Ben jij dus die leerling die behoefte heeft aan extra uitdaging en lijkt het jou leuk om te experimenteren met 

het opzetten van je eigen bedrijf?  Neem dan contact op met je coach voor het aanmeldformulier.  

Zijn er vragen en/of opmerkingen over VBS dan kan er contact gezocht worden met Naziha Bahar  

n.bahar@de-breul.nl .  

 

Naziha Bahar en Arnold Klinkert (docenten en coaches VBS)  

 

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

 

Reminder: Boetevrij inleveren mediatheekboeken van 6 t/m 16 april 2021 

Door de vele periodes dat de school gesloten was of maar open voor een beperkt aantal 

leerlingen, is het voor leerlingen lastig geweest om mediatheekboeken te lenen of in te 

leveren.  

 

Om te voorkomen dat er boetes zouden ontstaan voor te laat inleveren, is de hele periode 

vanaf half december 2020 tot nu bij ons boetevrij. Een ingeleverd boek is dus niet te laat! 

Op dit moment staan er nog honderden boeken uitgeleend.  

 

Een gedeelte van deze boeken hadden al vóór 15 december jl. moeten worden ingeleverd. Om ook de 

leerlingen die nog boeken thuis hebben die ergens in 2020 zijn geleend (en een enkele van 2019) tegemoet te 

komen, mogen ook zij de boeken ‘gratis’ inleveren. 

In de periode van dinsdag 6 april (direct na het paasweekeinde) t/m vrijdag 16 april kan iedereen die een 

boek te laat thuis heeft, deze zonder boete inleveren in de mediatheek. 

Wil je het boek nog langer houden? Verleng hem via de Aura app of kom even langs de balie van de 

mediatheek. Ben je het boek kwijt? Meld je dan bij de balie van de mediatheek.  

Heb je nog vragen? Kom even langs of stuur een bericht naar mediatheek@de-breul.nl 

 

Magda Klijnsmit, medewerkster mediatheek  

 

http://www.my-forrest.com/
http://www.hetfitnesspaleis.nl/
mailto:n.bahar@de-breul.nl
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