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Onderzoek tevredenheid
Afgelopen maart hebben wij het jaarlijks tevredenheidsonderzoek gehouden. In de bijlage
treft u de infographic aan met de resultaten op hoofdlijnen. Voor deze infographic zijn niet
alle scores opgenomen maar het geeft wel een mooi beeld.
Een aantal resultaten zijn ook te zien (wettelijk verplicht) op “scholenopdekaart.nl”, u kunt
daar nog eens verder kijken.
Het totale rapport bespreken wij uiteraard met de medezeggenschapsraad en ook met de
ouderraad. Samen werken wij aan nog beter onderwijs.
Ik wil alle deelnemers aan het onderzoek hartelijk danken voor hun medewerking.

Ferry Brokers, rector/bestuurder
=================================================================

Digitale condoleance
Vorige week hebben veel leerlingen en collega’s een bezoek hebben gebracht aan de
herdenkingsplek in lokaal 100 voor Noah ten Bruggencate. Wellicht wilt u als ouder of jij als
leerling alsnog een bericht sturen aan de familie.
De ouders van Noah hebben ons deze link (www.alcuon.nl/noah-ten-bruggencate)
gestuurd waar ouders en leerlingen ook digitaal een bericht aan hen kunnen achterlaten.

Ferry Brokers, rector/bestuurder
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=================================================================

Pauzeconcert
Twee weken geleden vond,
tijdens de grote pauze, het
eerste optreden plaats van
de schoolband. Het was een
geweldig concertje waarbij alle
leerlingen uit volle borst
meezongen.
We zullen maandelijks zo’n
pauzeconcertje organiseren op
weg naar het Winterconcert
van 15 december.
Wil je meespelen of zelf een
keer het podium beklimmen?
Meld je bij een van ons aan.

Lennard Mollema en Twan Kuijper, docenten muziek
=================================================================

Rots en Water
Alle brugklasleerlingen krijgen op De Breul Rots en
Waterlessen.
Om een fijne tijd te hebben op school is veiligheid
essentieel. De rots en watertraining is een middel
om de sfeer in de klas te verbeteren. De kinderen
leren elkaar op een andere manier kennen en
waarderen. Het zelfvertrouwen neemt toe dankzij de handvatten die de kinderen krijgen
om handiger te reageren in lastige situaties.
Wat is Rots en Watertraining?
Rots en Water is een psychofysieke training. Rots staat voor weten wat je wilt, weten wie
je bent, weten wat je doet. Water staat symbool voor vriendschap, verbondenheid,
communicatie. De training geeft kinderen gereedschappen om voor zichzelf en voor
anderen op te komen. De kinderen leren zich onafhankelijk op te stellen en eigen keuzes te
maken (Rots). Daarnaast leren ze hoe ze met anderen samen werken, spelen en leven
(Water).
Een zeer belangrijk, fundamenteel thema is het voorkomen van pesten (preventieve
werking) en indien aanwezig, het aanpakken van pestgedrag in de klas en school. Rots en
Water is een bewezen effectieve antipest methodiek.
De lessen worden gegeven door de docenten lichamelijke oefening (LO).
Zij hebben een Rots en Watertraining gehad en de uitgebreide 3-daagse training gevolgd.

Petra Vierhout, docent LO
=================================================================
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Werkweken zeer geslaagd!
We zijn blij om te kunnen melden dat alle examenkandidaten en hun begeleiders weer
veilig terug zijn. De verhalen zijn zeer positief: een goede sfeer, leren op allerlei vlakken,
écht werken en genieten van het samenzijn. Wat fantastisch dat alle collega's zo hard
hebben gewerkt om deze inhaalwerkweek voor elkaar te krijgen en wat fijn dat de
leerlingen ook zo hebben genoten!

Minouche Hermans, Mariska Punt en Marit van Daal, teamleiders bovenbouw
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Mobieltjes-mobieltjes-mobieltjes
In heel onderwijsland gaat het gesprek over de storingen die mobiele telefoons in de les
veroorzaken. Voor leerlingen is hun telefoon belangrijk want een groot deel van hun sociale
leven hangt eraan vast, maar voor docenten is het ook een ergernis in de les. Het stoort
het leren in de les, want het leidt af en het leidt helaas ook vaak tot discussie wanneer
docenten hier fors op handhaven.
Voor alle duidelijkheid communiceren wij daarom graag nog eens de algemene schoolregel:
mobieltjes zitten tijdens de les in de tas (de schooltas van de leerling). Als leerling stop je je
mobiel dus al weg voordat de les begint en pak je die pas er weer bij op het teken van de
docent.
Wanneer een leerling zich niet aan deze schoolregel houdt, kan de docent besluiten de
telefoon in te nemen. De leerling kan de telefoon dan vanaf 16.00 uur ophalen bij de
receptie. Wanneer er sprake is van een calamiteit kunnen ouders de school bellen en
worden leerlingen uit de les gehaald.
Het mobieltje is natuurlijk niet meer weg te denken uit onze tijd maar het geeft ook nieuwe
problemen en druk. De laatste tijd zien we dat de BeReal app heel populair is geworden en
ook de school in komt, niet altijd met leuke uitwerkingen. Ook is het nog steeds zo dat
leerlingen in heel veel appgroepen zitten en soms worden overspoeld met berichten. Het
geeft een stressgevoel om hier steeds op tijd op te moeten reageren. We vragen aan alle
ouders om af en toe met hun kinderen mee te kijken wat zij allemaal op hun telefoon doen,
meldingen soms ook eens uit te zetten en met hen te bespreken hoe hier verstandig mee
om te gaan.

Minouche Hermans, Robert Hoolwerf, Mariska Punt, Loes van Weenum en Marit van Daal,
teamleiders
=================================================================

Update corona

Jassen in school en ventileren
Het wordt weer frisser buiten en om een goede en groene balans te creëren tussen
ventilatie en comfort, adviseren we om je kleding hierop aan te passen. De ventilatie van
het gebouw in de oudere delen is alleen mogelijk door het openen van ramen en/of
deuren. Vanwege de gestegen energieprijzen is het nodig om daar ook rekening mee te
houden. Vandaar dat we voor een combinatie van warmere kleding en beheerst ventileren
kiezen.
Wat verandert deze winter is dat je je jas in het gebouw niet meer aan kunt houden. Bij
binnenkomst leg je je jas in je kluisje.
Onderzoek en subsidie C02 melders onderwijs
Om meer op maat te ventileren is sinds eind juni een subsidie van de overheid beschikbaar.
Om daarvoor in aanmerking te komen is een onderzoek nodig naar de luchtkwaliteit van de
school in gebruik. Dit onderzoek laten we op korte termijn uitvoeren.
Algemene richtlijnen coronavirus
We krijgen de nodige vragen over de huidige maatregelen vooral met betrekking tot
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quarantaine. Antwoorden op de belangrijkste vragen, kun je vinden door dubbel te klikken
op deze link: https://mijnvraagovercorona.nl/nl .
De meest gestelde vragen staan bovenaan, zoals ‘mijn zelftest is positief’ of ‘iemand bij mij
thuis heeft corona’ etc.

Jelmer de Wal, manager bedrijfsvoering
=================================================================

Brugklaskamp
Van 14 tot en met 16 september zijn alle acht de
brugklassen op kamp geweest naar YMCA in Leusden.
Woensdagochtend vertrokken we met de fiets richting
het kamp. ’s Middags werden er met de klas spelletjes
gespeeld en ‘s avonds was er een nachtspel en gingen
de leerlingen vervolgens (met veel gepraat) naar bed.
Op donderdag stond zwemmen op de planning. Met een
tussenstop voor patat was er een strijd ‘wie er het
snelste de glijbaan af kon’. De grote afsluiter van het
kamp was de bonte avond met daaropvolgend de disco
waarbij onze muziekdocent Twan Kuijper de DJ was.
Op vrijdagochtend moesten we helaas alle spullen weer
inpakken, de tenten schoonmaken en zijn we rond het
middaguur allemaal weer veilig op De Breul
aangekomen. Het waren fantastische dagen en we
hopen dat alle leerlingen ondertussen weer goed
bijgeslapen hebben.

Namens de brugklascoaches, Janneke ter Beek
=================================================================

Bijlesbuddy
Onlangs zijn we op De Breul weer begonnen met het
inzetten van ‘bijlesbuddy’s’.
Dit houdt in dat leerlingen uit de bovenbouw (mavo-4
tot en met vwo-6) bijles geven aan leerlingen uit de
onderbouw.
Het verzoek voor bijles van de onderbouwleerling
komt via de coach bij ondergetekende.
Ik koppel deze leerling aan een bovenbouwleerling.
Inmiddels hebben zich al dertig leerlingen opgegeven om bijles te geven. De leerlingen
geven de bijles op school. Aan deze bijlessen zijn geringe kosten verbonden.
Wilt u meer lezen over de ‘BIJLESBUDDY’ open dan deze link.

Renz van de Wetering, docent
=================================================================

5

Keuzebanduur
Inmiddels is de eerste periode van het schooljaar weer gestart. Ook dit jaar bieden wij op
donderdagmiddag tijdens het zevende en achtste uur de keuzeband aan. Dat doen we
zodat je gericht aan vakken of vaardigheden kunt werken die je moeilijk vindt, maar ook
om eens wat leuks te doen met medeleerlingen.
Sommige leerlingen besteden zo'n vrije middag misschien liever juist aan huiswerk maken
thuis of aan sport of hobby, dat mag! Deelname aan deze ondersteuning is op vrijwillige
basis, maar wij hopen dat je samen met je ouders, coach en vakdocenten het gesprek
voert over wat een slimme keuze is. Zet de keuzemiddag op de agenda van je volgende
driehoeksgesprek bijvoorbeeld! Het inschrijven kan weer vanaf vandaag.
Tijdens periode 1 zullen de keuzebanduren op de donderdagen 29 september, 6 oktober
en 13 oktober plaatsvinden. Inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst, wel geldt
steeds VOL is VOL. Schrijf je je in, maar kom je niet opdagen, dan kan het zijn dat een
docent je absent meldt. Dit telt als ongeoorloofd afwezig.
Dus: mocht je je hebben ingeschreven en toch niet willen deelnemen, schrijf je dan netjes
uit.
Hoe het inschrijven in zijn werk gaat lees je hieronder:

Je logt in bij Magister op je eigen account. Vervolgens klik je links op activiteiten. Hier kun
je onder zichtbaar het aanbod zien waarvoor jij je kan inschrijven. De keuzes voor de
keuzeband beginnen met KBU. Als je op een van deze keuzes klikt, krijg je meer informatie.
Zo kun je de beschrijving lezen en zien op welke data de bijeenkomsten plaats zullen
vinden. Ook staat hier het lokaal. Hier kun je je gemakkelijk in- en uitschrijven. Belangrijk
is: schrijf het goed op in je agenda waar je je voor hebt ingeschreven, dit komt niet in je
agenda van Magister.

Namens NPO-team, Sietske Erich, afdelingsmanager
=================================================================
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Vooraankondiging thema-avond studiekeuze havo/vwo
De leerlingen in de (voor-)examenklassen van de havo en het vwo zijn in de laatste fase
van hun middelbare schoolopleiding aanbeland. Dat betekent dat voor deze leerlingen de
toekomst na De Breul een steeds actueler en belangrijker thema wordt. Ook voor ouders
van deze leerling is dit vaak een uitdagende periode: “Mijn kind heeft nog niets gedaan om
zich te oriënteren!”, “Wat een jungle, al die mogelijkheden in het hoger onderwijs!”, “Hoe
begeleid ik mijn kind in dit keuzeproces?”, “Ik heb het gevoel dat ik als ouder de studiekeuze
urgenter vind dan mijn kind”. Zo maar een greep uit de gedachten en vragen die ouders
kunnen hebben bij het keuzeproces.
Daarom organiseren de decanen havo en vwo op donderdag 13 oktober (van 19.00 –
21.30 uur) voor alle ouders van havo-4, havo-5, vwo-5 en vwo-6 een thema-avond over
studiekeuze. Doelen van deze avond zijn:
• In kaart brengen van de mogelijkheden ten aanzien van vervolgopleidingen;
• Inzicht geven over kiezen en succesvolle studiekiezers;
• Met andere ouders uitwisselen van ervaringen en tips ten aanzien van het keuzeproces.
De thema-avond zal uit twee delen bestaan. In het eerste half uur zullen de decanen havo
en vwo in twee aparte sessies de keuzemogelijkheden schetsen. De decaan havo zal voor
ouders van havo-4 en havo-5 wat vertellen over de mogelijkheden en routes na de havo.
De decaan vwo vertelt ouders van vwo-5 en vwo-6 over de mogelijkheden na het vwo.
Daarna komen beide groepen samen om in een interactieve bijeenkomst ervaringen uit te
wisselen. In deze gezamenlijke sessie is ook aandacht voor (wetenschappelijke) inzichten
over kiezen en succesvolle studiekiezers.
Ouders dienen zich voor deze avond aan te melden. Alle ouders van havo-4/5 en vwo-5/6
ontvangen volgende week een uitnodiging met meer info over het programma en over het
aanmelden. Houd daarom uw mailbox goed in de gaten! Hopelijk tot 13 oktober!

Stefan Schaap (decaan havo) en Donald van Lidt de Jeude (decaan vwo)
=================================================================

Social Friday, come together: vrijdag 30 september
Heel veel jongeren in Nederland willen nieuwe mensen ontmoeten,
maar weten niet goed hoe ze dat moeten aanpakken. In dat kader
organiseert de gemeente samen met MeanderOmnium en stichting
Jayda CC een leuke activiteit voor jongeren tussen 12-18 jaar:

Social Friday, Come Together
Vrijdag 30 september 2022
De Koppeling
De Clomp 1904, Zeist
Schrijf je in op www.socialfriday.nl
Ook start er eind september een nieuwe Join Us groep voor
jongeren(18-25) die een sociale boost kunnen
gebruiken https://www.join-us.nu/locaties/join-us-zeist-18-25-jaar/

Margret Beekman, hoofd leerlingondersteuning en schoolpsycholoog
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Bovenbouw havo en vwo: de grafische rekenmachine
De grafische rekenmachine wordt in de bovenbouw van havo en vwo gebruikt in de
wiskundeles, bij toetsen en bij het eindexamen wiskunde. Op De Breul gebruiken de meeste
leerlingen de Casio FX-CG50 als grafische rekenmachine.
De grafische rekenmachine mag alleen gebruikt worden op het eindexamen en bij toetsen
op school als deze voorzien is van de Nederlandse examenstand. Alle rekenmachines
beschikken wel over een examenstand, maar ze beschikken niet allemaal over de
Nederlandse examenstand. Het is dus belangrijk om na te gaan of de rekenmachine al over
de juiste examenstand beschikt.
De Nederlandse examenstand is ongeveer anderhalf jaar geleden ontwikkeld. Dit betekent
dat grafische rekenmachines die recent aangeschaft zijn waarschijnlijk al beschikken over
de Nederlandse examenstand. Rekenmachines die wat ouder zijn, hebben waarschijnlijk
deze Nederlandse examenstand nog niet. Deze rekenmachines moeten geüpdatet worden.
De makkelijkste manier om na te gaan of de rekenmachine geüpdatet moet worden, is om
te kijken of de rekenmachine in de Nederlandse examenstand gezet kan worden of niet. De
Nederlandse examens wordt als volgt geactiveerd:
1. De rekenmachine moet eerst uitgezet worden.
2. Daarna moeten tegelijkertijd de volgende drie toetsen ingedrukt worden: [8], [->] en
[AC/ON] (de knop [->] bevindt zich boven [AC/ON]).
Als de rekenmachine dan aanspringt en vraagt “Enter Examination Mode for NL?”, dan
beschikt de rekenmachine over de Nederlandse examenstand en is er geen update nodig.
Gebeurt er niets of gaat de rekenmachine wel aan, maar wordt bovenstaande vraag niet
gesteld, dan is een update wel nodig.
Meer informatie het updaten van de Casio FX-CG50 en de benodigde downloads zijn te
vinden op casio-educatie.nl/examenstand. We verwachten dat alle grafische
rekenmachines van de leerlingen in de bovenbouw havo en vwo voor de eerste toetsweek
beschikken over de Nederlandse examenstand. In de toetsweek zal gecontroleerd worden
of de rekenmachines in de Nederlandse examenstand staan of niet. Zonder Nederlandse
examenstand mag de grafische rekenmachine niet gebruikt worden bij een toets.
We adviseren om tijdig de rekenmachine te updaten en niet te wachten tot vlak voor de
toetsweek. Onderneem dus de komende week actie. Aangezien de grafische rekenmachine
eigendom van de leerling is, is de leerling verantwoordelijk voor het updaten van de
grafische rekenmachine. Mocht je inhoudelijke vragen hebben over het updaten van de
grafische rekenmachine, stel die dan aan de eigen wiskundedocent. Wel willen we
leerlingen vragen (voordat er vragen aan de docent gesteld worden) het eerst zelf te
proberen (eventueel met ondersteuning van een ouder of klasgenoot).
In de examenstand werken een aantal zaken anders, dan als de grafische rekenmachine
niet in de examenstand staat. Zo geeft de grafische rekenmachine in de examenstand
bijvoorbeeld antwoorden als een decimaal getal, terwijl exacte
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antwoorden gegeven worden als de rekenmachine niet in de examenstand staat. Het
advies is dan ook om tijdig te wennen aan de nieuwe examenstand. Werk er mee in de les
en bij het maken van huiswerk.
Tot slot nog enkele opmerkingen:
• De Casio FX-CG20 (dit is de voorganger van de Casio FX-CG50) is niet meer toegestaan
bij de eindexamens.
• Dat de Nederlandse examenstand ingevoerd is, komt voort uit landelijk beleid.
• Mocht de leerling beschikken over een ander type grafische rekenmachine dan de Casio
FX-CG50, dan is het verstandig om uit te zoeken of het type nog toegestaan is bij het
eindexamen en of er eventueel een update nodig is. Vraag eventueel hulp aan je
wiskundedocent.

Namens de sectie wiskunde, Erwin Bruinsma, docent
=================================================================

Oproep voor oud-leerlingen!
De leerlingen van de huidige havo-/vwo-bovenbouw denken en dromen regelmatig over
hun toekomst. Daarom organiseren wij op vrijdag 2 december een oud-leerlingenavond
voor alle leerlingen in de havo- en vwo-bovenbouw. Heeft u als ouder een zoon/dochter, of
heb jij als leerling een oudere broer/zus die in 2019, 2020, 2021 of 2022 zijn/haar havo- of
vwo-diploma heeft behaald op De Breul? Zou u/jij aan hem/haar willen vragen ons te
helpen?
Op de oud-leerlingenavond willen we de huidige leerlingen in de havo- en vwo-bovenbouw
de gelegenheid geven met zo veel mogelijk andere oud-leerlingen in gesprek te gaan over
studies, tussenjaren, studeren in het buitenland of bijvoorbeeld het leven in diverse
studentensteden.
Kent u/ken jij een oud-leerling van De Breul (examenjaren 2019 t/m 2022)? Tip hem of
haar dan en stuur de volgende link door voor meer informatie en om aan te
melden: https://forms.office.com/r/EWghg5kvHA

Stefan Schaap (decaan havo) en Donald van Lidt de Jeude (decaan vwo)
=================================================================

Wat jammer!!
Per 1 oktober start Willy Traa als bestuurssecretaresse bij WereldKidz. Dat vind ik, als
rector/bestuurder persoonlijk erg jammer. Wij hebben de afgelopen 5 jaren geweldig
samengewerkt. Tegelijkertijd gun ik haar deze mooie stap. Willy was afgelopen jaren voor u
de vaste verzendster en eindredactie van de BreulBerichten en (tot vorig schooljaar) de
Update corona. Volgende week stuurt zij voor de laatste keer de BreulBerichten.
Nu alvast: Dank voor alles Willy!
(P.S.: wilt u haar succes wensen: mail dan naar w.traa@de-breul.nl).

Ferry Brokers, rector/bestuurder
=================================================================
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Volgende BreulBerichten
De volgende BreulBerichten is op donderdag 29 september 2022.
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