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Te laat?
Als je te laat bent, meld je je  
bij de conciërge. Die noteert het  
in Magister en geeft een briefje mee  
voor de docent van wie je les hebt. 

Ziek?
Als je ziek thuis bent, verwachten 
we van één van de ouders een 
telefonische ziekmelding voor 8.30 uur ’s morgens. 

Als je in de loop van de dag de school wil verlaten 
i.v.m. ziekte, dan verwachten we dat jij je afmeldt 
bij de conciërge. We bellen dan naar huis. 

De mentor is voor jou en je 
ouder(s)/verzorger(s) het eerste 
aanspreekpunt. Je kunt altijd een 
afspraak maken met je mentor. 

Naam mentor

E-mailadres

Kijk op de achterzijde van deze kaart voor een overzicht van  
de andere contactpersonen. 

Mentor

www.ubboemmius.nl
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’19

Roosterwijzigingen worden via Magister en op het scherm in de hal kenbaar gemaakt.

Lestijden
1e lesuur 08.30 - 09.20 uur
2e lesuur 09.20 - 10.10 uur
3e lesuur 10.10 - 11.00 uur
Pauze 11.00 - 11.20 uur
4e lesuur 11.20 - 12.10 uur
5e lesuur 12.10 - 13.00 uur
Pauze 13.00 - 13.25 uur
6e lesuur 13.25 - 14.15 uur
7e lesuur 14.15 - 15.05 uur
8e lesuur 15.05 - 15.55 uur

Contact met thuis 
We houden ouder(s)/verzorger(s) op diverse
manieren op de hoogte:
• Website www.ubboemmius.nl (o.a. beleid en  
 schoolregels)
• Magister (o.a. cijfers, aanwezigheid, huiswerk)
• E-mail (o.a. schoolzaken en ouderavonden)

Op Magister kunnen ouders inloggen met hun 
gebruikersnaam en wachtwoord die ze ontvangen 
van de school. Belangrijke mededelingen zullen wij 
via e-mail sturen. Wijzigt het e-mailadres? Geef dit 
dan z.s.m. door aan de locatieadministratie.  
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Contactpersonen 
De mentor is het eerste aanspreekpunt. Heb je 
vragen waarvoor je niet bij de mentor terecht 
kunt, dan kun je contact opnemen met deze 
contactpersonen. 

VMBO klas 1 en 2: basisberoepsgerichte 
leerweg/kaderberoepsgerichte leerweg/
theoretische leerweg

Mevr. Haalboom, chaalboom@ubboemmius.nl

VMBO klas 3 en 4
Havo/Vwo klas 1 t/m 3

Dhr. Haan, mhaan@ubboemmius.nl
   
Vertrouwenspersonen
Informatie is te vinden op de website.

Locatiedirecteur 
De locatiedirecteur is verantwoordelijk voor  
een goede gang van zaken op school. 

Mevr. I. de Boer, idboer@ubboemmius.nl

www.ubboemmius.nl

Alles over  
schooljaar  
2018-2019
Bekijk op de website de informatie over het 
nieuwe schooljaar, zoals de locatiegids met 
lestijden en contactpersonen, de tijd waarop 
leerlingen op de eerste schooldag verwacht 
worden en de aan te schaffen materialen.

www. 

ubboemmius.nl

Op grond van de leerplichtwet mogen wij buiten deze vakantiedagen om  
niemand vrij geven.

Herfstvakantie 20 t/m 28 okt 2018
Kerstvakantie 22 dec 2018   
 t/m 6 jan 2019
Voorjaarsvakantie 16 t/m 24 feb 2019
Paasweekend 19 april t/m 22 april 2019 
Meivakantie 23 april t/m 5 mei 2019
Hemelvaartweekend 30 en 31 mei 2019
Tweede Pinksterdag 10 juni 2019
Zomervakantie 13 juli t/m 25 aug 2019

Vakanties  
2018-2019

De Magister ELO is een handige plek voor 
belangrijke informatie ten aanzien van  
het onderwijsproces:
• Programma voor toetsing en afsluiting (PTA) 
• Huiswerk en studieopdrachten
• Instructiefilmpjes 

Elektronische 
Leeromgeving


