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Aan alle leerlingen en ouders 

 

Zeist, 18 augustus 2022 

 

Betreft: Informatiebrief   

Ref: 2022-001/admin 

 

Beste leerling, beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Wij hopen dat jullie een prettige zomervakantie hebben gehad. Het nieuwe schooljaar begint nu weer 

bijna, dat is naast leuk ook best weer spannend, zeker als je nieuw bent op onze school.   

In deze brief krijgen jij en je ouders informatie over het nieuwe schooljaar. Wij hopen dat iedereen snel 

zijn draai (weer) heeft gevonden. Wij wensen jullie een mooi en leerzaam schooljaar toe.  

 

Start schooljaar 2022-2023 
 
Maandag 22 augustus 
Het schooljaar begint met een startdag voor alleen het personeel. Er zijn die dag geen lessen en 
activiteiten voor de leerlingen. 

 

Dinsdag 23 augustus 

Introductiebijeenkomsten voor alle leerlingen, per jaarlaag: zie bijlage 1. 

 

Woensdag 24 augustus 

De lessen starten volgens het rooster.  

 

Donderdag 25 augustus 

Lessen stoppen na het 5e uur i.v.m. een studiemiddag voor personeel. 

 

Maatregelen m.b.t. Corona. 

We starten zonder maatregelen.  

 

Informatie van en naar ouders  

Wij stellen goede communicatie met jou en je ouder(s) bijzonder op prijs. Wij doen ons best de 

informatievoorziening zo goed mogelijk te laten verlopen. Veel informatie over de gang van zaken op 

school is te vinden op onze website en in de digitale schoolgids. Iedere donderdag sturen we de 

Breulberichten met het laatste nieuws.  

Verder kunnen jij en je ouders jouw resultaten, voortgang en aanwezigheid inzien in Magister.  

 
Contact  

Tijdens het schooljaar is er een aantal avonden waarvoor ouder(s) uitgenodigd worden, b.v. 

voorlichtingsavonden over de afdeling en eventueel profielkeuze. Het eerste aanspreekpunt voor jou 
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en je ouders is de coach.  

Als het over vakinhoudelijke vragen gaat, kunnen jullie via de schoolmail contact opnemen met de 

betreffende vakdocent.  

 

Wijzigingen in contactgegevens 

De school communiceert voornamelijk per mail. Wij verzoeken daarom wijzigingen van het emailadres en 

andere contactgegevens van jou of je ouders zo snel mogelijk aan ons door te geven.  

Dit kan via administratie-leerlingzaken@de-breul.nl  met vermelding van voor- en achternaam en klas. 
 

AVG toestemmingsmodule Magister 
Vanaf vrijdag 19 augustus a.s. is het vanaf einde middag weer mogelijk in te loggen in Magister. 

Wanneer voor de eerste keer ingelogd wordt in Magister zal gevraagd worden om de AVG 

toestemmingsmodule in te vullen. Zie bijlage 3. 

 
Jaaragenda 

Ook het komend schooljaar is er op donderdag een 45-minuten rooster, op die middagen hebben wij 

bijeenkomsten voor o.a. leerlingenbesprekingen, scholing en onderwijsontwikkeling. 

De Partweken vallen komend schooljaar meestal voor de vakantieweken. Op de website kun je in de 

jaaragenda vinden wanneer deze Partweken zijn.  

 

Je treft bij deze brief 3 bijlagen aan: 

Bijlage 1: informatie omtrent de introductiedag op dinsdag 23 augustus 

Bijlage 2: organisatorische informatie 

Bijlage 3: AVG toestemmingsmodule Magister  

 

Wij vertrouwen erop dat wij jullie hiermee voldoende hebben geïnformeerd. We wensen je namens al 

onze medewerkers een succesvol en plezierig schooljaar toe! 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de schoolleiding, 

 

 

F. (Ferry) Brokers, 

Rector/bestuurder  
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Bijlage 1: Informatie over de introductiedag dinsdag 23 augustus 2023 

 

Brugklassen 

Start 8.45 uur. Lokalenindeling bij de leerlingeningang. Neem mee: Laptop, pen en papier, 

lunchpakketje.  

Eindtijd ongeveer 13:00 uur. 

 

Afdeling mavo 

M2a: Start 8.30 uur, paviljoen. Trek makkelijke kleding en schoenen aan. 

M2b: Start 9.10 uur, paviljoen. Trek makkelijke kleding en schoenen aan. 

M2c: Start 9.50 uur, paviljoen. Trek makkelijke kleding en schoenen aan. 

Mavo-3: Start 11.30 uur, lokalen 034, 035, 036, 037.Trek makkelijke kleding en schoenen aan, kom op de 

fiets en neem lunchpakket mee 

Mavo-4: Start 13.00 uur, lokalen 164, 165,166, 167 en gymzaal 056 Neem mee een pen, papier en 

rekenmachine. Doe gymschoenen aan. 

 

Afdeling havo 

Havo-2a: Start 10.30 uur, paviljoen. Trek makkelijke kleding en schoenen aan.  

Havo-2b: Start 11.10 uur, paviljoen. Trek makkelijke kleding en schoenen aan. 

Havo-2tc Start 11.50 uur, paviljoen. Trek makkelijke kleding en schoenen aan. 

Havo-3: Je wordt verwacht bij Bowlingbaan RCN het Grote Bos, Hydeparklaan 24, Driebergen-Rijsenburg 

Havo-3a: 11.30 uur-13.00 uur.  

Havo-3b: 13.00 uur-14.30 uur.  

Havo-3c: 14.30 uur-16.00 uur. 

Havo-4: Start 10.30 uur verzamelen op Vredenburg Utrecht. Je coach stuurt je via Teams een uitnodiging.  

Havo-5: Start 11.00 of 12.00 uur. Bison Bowling Utrecht. Je coach stuurt je via Teams een uitnodiging met 

daarin de juiste tijd. 

 

Afdeling vwo 

A2b: 12.30 uur, paviljoen. Trek makkelijke kleding en schoenen aan. 

At2c: 13.10 uur, paviljoen. Trek makkelijke kleding en schoenen aan. 

At2d: 13.50 uur, paviljoen. Trek makkelijke kleding en schoenen aan. 

G2a: 14.30 uur, paviljoen. Trek makkelijke kleding en schoenen aan. 

Vwo-3: start 10:30 uur. Lokalen 114-120. Kom op de fiets! 

Vwo-4: Start 11.00 uur kennismaking met je coachgroep en coach op school (lokalen verdelen: 071, 072, 

073, 074, 153, 157, 158, 159, 160 over aantal coaches. Daarna activiteiten buiten school. Kom op de fiets, 

trek makkelijke kleding en schoenen aan en neem een lunchpakket mee. Eindtijd 16.30 

Vwo-5: Start 10.45 uur op de Weide tot Vermaeck in Bunnik. Je komt op de fiets, je neemt een 

lunchpakket mee, eventueel droge kleding, handdoek, plastic zak en je hebt makkelijke, sportieve kleding 

aan.  

Vwo-6: Start 9.45 uur bij Parkhuys Rosarium, Molenweg 4 Doorn waar we je kennis maakt met je coach, 

kunt minigolfen of gewoon lekker bij kunt kletsen met je klasgenoten. 
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Bijlage 2: Organisatorische informatie 

 

Jaaragenda, schoolgidsen en schoolvakanties 

De jaaragenda, de digitale schoolgids, de zorggids, het verzuimprotocol en het vakantierooster staan op 

de website. 

 
Ziek melden 

Als een leerling niet op school aanwezig kan zijn door ziekte, geeft de ouder dat vóór 8:25 uur door via 

de Magister app. In bijzondere gevallen kan dat ook aan de receptioniste (030- 6915604). Ook bij 

meerdere dagen ziekte dient u dit dagelijks te melden. 

 
Ziek worden tijdens schooltijd 

Als een leerling tijdens een lesdag ziek wordt, meldt de leerling dit via de afdelingsassistent (zie onder).  

 
Afspraken buiten school (arts, orthodontist enz.) 

De leerling meldt zich bij vertrek tijdens schooltijd altijd bij de afdelingsassistent of receptie. De 

leerling levert twee dagen van tevoren een absentiekaart in, die door de ouder(s) ondertekend is. Dat 

kan afgegeven worden in de teamkamer van de betreffende afdeling (zie onder). Voor buitengewoon 

verlof vult u een aanvraag in middels het daarvoor bedoelde verlofformulier. U kunt dit mailen aan de 

afdelingsassistent.   

 

Absentiecontrole 

Met grote regelmaat wordt in de school gecontroleerd of onze leerlingen aanwezig zijn. Wanneer er 

geconstateerd wordt dat een leerling er niet is en ook niet is afgemeld, nemen wij contact op met thuis. 

Bij ongeoorloofd verzuim neemt de school contact op met de leerplichtambtenaar. Zo ook bij 

zogenoemd luxe verzuim. Via Magister heeft u zelf ook inzage in de aanwezigheid van uw kind. 

 

Ziekteverzuim 

In samenwerking met de GGD Midden-Nederland houdt De Breul een protocol aan bij langdurig en 

veelvuldig ziekteverzuim van leerlingen. Wanneer wij het ziekteverzuim van een leerling zorgelijk 

vinden, melden wij dit bij de jeugdarts. De jeugdarts roept de leerling dan binnen drie weken op. 

Uiteraard wordt u van zo’n melding op de hoogte gebracht. 

 
Magister en Office365 voor leerlingen 

De leerlingen van klas 2 t/m 6 behouden hun een eigen toegangscode tot ons 

administratieprogramma Magister en Office365. Hiermee kunnen leerlingen hun rooster zien en in 

welke klas zij geplaatst zijn. Wij communiceren met leerlingen via hun outlook mail, check deze dus 

dagelijks! 

De leerlingen van de brugklassen en de nieuwe leerlingen van klas 2 en hoger ontvangen tussen 23 

augustus en 26 augustus de inlogcode en instructie. 

 

Magister voor ouders 

De ouders van klas 2 t/m 6 behouden hun een toegangscode tot ons administratieprogramma Magister. 

Hiermee kunnen ouder(s) zich opgeven voor spreekavonden of de cijfergegevens/ absenties bekijken.  

De ouders van de brugklasleerlingen en van de leerlingen die instromen in de hogere jaarlagen 

ontvangen tussen 23 augustus en 26 augustus hun inlogcodes. 

 

Wachtwoord vergeten 

Uw kunt uw gebruikersnaam invoeren op https://debreul.magister.net Als u deze 

hebt ingevoerd kunt u kiezen voor wachtwoord vergeten. 

Dan wordt er een wachtwoord wijzigen email gestuurd naar het privé-emailadres dat bekend is in 

Magister.  

https://debreul.magister.net/


   

 

  5 

 

Huiswerkbegeleiding Studiehub 

Op donderdagmiddagen is er huiswerk en studievaardigheden ondersteuning mogelijk voor en door 

leerlingen. Deze ondersteuning is kosteloos. Kijk hiervoor op de website. Via de Breulberichten volgt 

binnenkort meer informatie. 

 

Vragen over de laptop/ICT: 

Voor vragen omtrent de laptop/ICT kunt u mailen naar: ICT@de-breul.nl 

 

De afdelingen mavo, havo en vwo: 

Elke afdeling wordt geleid door een afdelingsmanager. Deze is verantwoordelijk voor onderwijs 

en personeel. De afdelingsmanager wordt ondersteund door de teamleiders. 

 

Het eerste contact met school van ouders verloopt via de coach of via de vakdocent. De teamleider is het 

tweede aanspreekpunt. Voor verlofaanvragen kunt u contact opnemen met de afdelingsassistent van uw 

kind. 

 

Mavo: 

Afdelingsmanager: de heer Erwin Dernison 

Teamkamer: kamer 169 

Teamleider: mevrouw Minouche Hermans 

Decaan: vacature 

Afdelingsassistent: mevrouw Janine Kelderman 

 

Havo: 

Afdelingsmanager: mevrouw Sietske Erich 

Teamkamer: kamer 162 

Teamleider havo 1,2,3: de heer Robert Hoolwerf  

Teamleider havo 4,5: mevrouw Mariska Punt  

Decaan: de heer Stefan Schaap  

Afdelingsassistent: mevrouw Trui Hollander 

 

Vwo: 

Afdelingsmanager: de heer Barend Klop 

Teamkamer: kamer 136 

Teamleider vwo 1,2,3: mevrouw Loes van Weenum  

Teamleider vwo 4,5,6: mevrouw Marit van Daal  

Decaan: de heer Donald van Lidt de Jeude 

Afdelingsassistent: mevrouw Rita van Staa 

 

 

Adres school: 

Arnhemse Bovenweg 98 
3708 AG Zeist 
Telefoon: 030 – 6915604 
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Bijlage 3: AVG toestemmingsmodule Magister 

 

Informatiebeveiliging en privacy 2.0 

De Breul respecteert de privacy van iedereen die bij de school betrokken is. Als school verwerken, 

beheren en beveiligen wij persoonlijke gegevens als verwerkingsverantwoordelijke. Gedacht kan 

worden aan verschillende soorten persoonsgegevens, zoals adresgegevens, e-mailadressen en 

resultaten (cijfers). 

Wij gaan zeer zorgvuldig om met alle ons toevertrouwde gegevens van zowel personeel als leerlingen. 

We voldoen daarbij aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en nationale 

wetgeving aan ons stelt. Hoe wij aan deze eisen voldoen hebben wij vastgelegd in ons Privacyreglement 

(zie : www.de-breul.nl/downloadcentrum). 

In een privacyverklaring, die in het bijzonder betrekking heeft op de persoonsgegevens van leerlingen en 

hun wettelijk vertegenwoordigers, vertellen wij u daar meer over (zie: www.de- 

breul.nl/downloadcentrum). 

 

Wij gebruiken deze persoonsgegevens als het nodig is om de onderwijsovereenkomst na te komen, 

omdat het past bij de taak van school, omdat we afspraken met andere partijen moeten uitvoeren, 

omdat we leerlingen willen beschermen, omdat het noodzakelijk is voor het algemeen belang of omdat 

wij er zelf een groot belang bij hebben. Natuurlijk staat hierbij altijd de bescherming van privacy van 

leerlingen en hun ouders voorop. 

 

Op onze school worden regelmatig foto’s gemaakt en films opgenomen tijdens activiteiten, 

zoals culturele avonden, muziek- en theaterproducties, sportactiviteiten, projecten en 

schoolfeesten. Een aantal van die opnames en foto’s plaatsen wij op de website en/of Facebook 

en gebruiken we als pr-materiaal. 

 

Voor het gebruik van dit beeldmateriaal wordt bij aanvang van het nieuwe schooljaar via Magister 

toestemming gevraagd van leerlingen en/of hun ouders. 

 

Voor nadere informatie en toelichting verwijzen wij u naar de online infoboekjes “Veiliger met Privacy 

2.0” voor ouders en leerlingen.  

Deze brochures zijn te downloaden via www.de-breul.nl/downloadcentrum  

 

http://www.de-breul.nl/downloadcentrum
http://www.de-breul.nl/downloadcentrum
http://www.de-breul.nl/downloadcentrum
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