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Te laat?
Als jij te laat bent, dan ga je  
rechtstreeks naar het lokaal  
waar de les is. 

De docent noteert het te laat komen in Magister.

Ziek?
Als je ziek bent, verwachten 
we van één van je ouder(s)/
verzorger(s) telefonisch een 
ziekmelding voor aanvang van je lessen. 

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

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

Telefoon

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

Mentor

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

www.ubboemmius.nl

‘18
’19

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.  



Sportparklaan

1e lesuur      08.30 - 09.20 uur
2e lesuur      09.20 - 10.10 uur
Pauze    10.10 - 10.30 uur
3e lesuur       10.30 - 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
Pauze      15.05 - 15.20 uur
8e lesuur   15.20 - 16.10 uur

1e lesuur      08.30 - 09.20 uur
2e lesuur      09.20 - 10.10 uur
Pauze    10.10 - 10.30 uur
3e lesuur       10.30 - 11.20 uur
4e lesuur      11.20 - 12.10 uur
Pauze    12.10 - 12.35 uur
5e lesuur   12.35 - 13.25 uur
6e lesuur      13.25 - 14.15 uur
7e lesuur      14.15 - 15.05 uur
Pauze      15.05 - 15.20 uur
8e lesuur   15.20 - 16.10 uur

Les & pauzerooster 2018-2019
Economie & Ondernemen, Zorg & Welzijn, 
Dienstverlening & Producten

Bouwen, Wonen & Interieur, Produceren, 
Installeren & Energie, Mobiliteit & Transport

De meest actuele roosters inclusief roosterwijzigingen vind je in Magister. 

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. 

Teamleiders 
De teamleider houdt zich bezig met het beleid  
en de organisatie. 
Bouwen, Wonen & Interieur (BWI), 
Produceren, Installeren & Energie (PIE), 
Mobiliteit & Transport (M&T)

Meneer De Jonge, hdejonge@ubboemmius.nl

Economie & Ondernemen (E&O) en 
Dienstverlening & Producten (D&P)

 Meneer Ulenreef, mulenreef@ubboemmius.nl

Zorg & Welzijn (Z&W)
Mevrouw Bruining, hbruining@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.

Mevrouw De Blouw, wdeblouw@ubboemmius.nl
Meneer Meijer, rmeijer@ubboemmius.nl

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

Meneer Leegte, mleegte@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


