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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

Te laat?
Als jij te laat bent dan haal je  
een briefje bij de conciërge(s). 

Het te laat komen wordt genoteerd in het leerling 
volg systeem. 

Ziek?
Als je ziek bent, verwachten 
we van een van ouder(s) / 
verzorger(s)telefonisch een 
afmelding voor 8.30 uur. 

Als je in de loop van de schooldag ziek wordt, moet 
je je afmelden bij de conciërge aan de meldbalie. 
Er wordt dan naar huis gebeld.

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

Ouders worden uitgenodigd op school voor een 
gesprek. Tijdens dit gesprek wordt de voortgang  
van de leerling besproken.

Lestijden
Mentormoment:  08.25 - 08.45 uur 
1e lesuur 08.45 - 09.35 uur
2e lesuur 09.35 - 10.25 uur 
Pauze 10.25 - 10.40 uur
3e lesuur 10.40 - 11.30 uur 
4e lesuur 12.05 - 12.55 uur
Pauze 12.20 - 12.50 uur
5e lesuur 12.50 - 13.40 uur 
6e lesuur 13.40 - 14.30 uur
Pauze 14.30 - 14.45 uur
7e lesuur 14.45 - 15.35 uur  
8e lesuur 15.35 - 16.25 uur

www.ubboemmius.nl



www.ubboemmius.nl

Contactpersonen 
De mentor is altijd het eerste aanspreekpunt. Als er 
vragen zijn waarmee je niet bij de mentor terecht 
kunt, dan kan je contact opnemen met deze 
contactpersonen:

Ondersteuningscoordinator
De leerlingcoördinator is het eerste aanspreekpunt 
voor leerlingen en ouders als het gaat om de 
dagelijkse gang van zaken.

 Dhr. Smit, j.smit@ubboemmius.nl

Teamleider
De teamleider houdt zich bezig met 
onderwijskundig beleid en met de aansturing van 
het docententeam. 

 Dhr. Huttinga, a.huttinga@ubboemmius.nl

Vertrouwenspersonen 
Soms loop je met dingen rond waarover je  
met bijna niemand durft te praten. Dan kun  
je (vertrouwelijk) spreken met een 
vertrouwenspersoon.

Mevr. Trajkovski, d.trajkovski@ubboemmius.nl
Dhr. Smit, j.smit@ubboemmius.nl 

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

Dhr. Zaal, czaal@ubboemmius.nl 

Stagecoördinator: 
De stagecoördinator is verantwoordelijk voor 
vragen rondom stages.

Dhr. Piening, a.piening@ubboemmius.nl 

Vakanties  
2018-2019
Herfstvakantie 20 t/m 28 oktober 2018
Kerstvakantie 22 december 2018   
 t/m 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie 15 t/m 24 februari 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 14 juli t/m 25 augustus 
2019Op grond van de leerplichtwet mogen wij buiten deze vakantiedagen om  
niemand vrij geven.

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

Tijdens de praktijkvakken zijn we met veel 
verschillende materialen en gereedschappen 
bezig. Voor je eigen veiligheid verwachten we 
daarom dat iedereen tijdens praktijkvakken in 
werkkleding verschijnt. Meer informatie over  
de werkkleding vind je op de website.  

Werkkleding 


