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Absentiekaart
Bij absenties geldt één belangrijke regel: 
alles wat je van tevoren weet moet je van 
tevoren melden. Melden van je afwezig-
heid kan telefonisch en d.m.v. de absen-
tiekaart. Met het ondertekenen van de 
kaart bevestigen je ouders dat je afwezig 
bent op de genoemde dag(en) en uren.

Buitengewoon verlof moet schriftelijk 
worden aangevraagd bij je leerling- 
coördinator. Contact met thuis

We houden ouder(s)/verzorger(s)  
op diverse manieren op de hoogte:
•  Website www.ubboemmius.nl (o.a.  

beleid, schoolregels en publicaties) 
•  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 stu-
ren. Wijzigt het e-mailadres? Geef dit dan 
z.s.m. door aan de locatieadministratie.  

Ziek
Als je ziek bent, verwachten we van  
één van de ouder(s)/verzorger(s) een 
telefonische ziekmelding voor 10.00 uur ’s 
morgens.

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

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

Naam mentor:

E-mailadres:

Voor vragen aan een vakdocent kunt u 
het best contact opnemen per mail:  

‘afkorting vakdocent’@ubboemmius.nl

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

Vakanties 2021-2022
Herfstvakantie             16 t/m 24 okt 2021
Kerstvakantie  25 dec 2021 

t/m 9 jan 2022
Voorjaarsvakantie 19 t/m 27 feb 2022
Paasweekend 15 t/m 18 apr 2022
Meivakantie 23 apr t/m 8 mei 2022
Hemelvaartweekend 26 en 27 mei 2022
Tweede Pinksterdag 6 juni 2022 
Organisatiedagen 14 en 15 juli 2022
Zomervakantie 16 jul t/m 28 aug 2022
Op grond van de leerplichtwet mogen wij buiten deze 
vakantiedagen om niemand vrij geven.

www.ubboemmius.nl



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. 

Leerlingcoördinator
De leerlingcoördinator is na de mentor 
het aanspreekpunt voor leerlingen en 
ouders. De leerlingcoördinator houdt zich 
bezig met de organisatie, gedrag van 
leerlingen en vragen van leerlingen en 
docenten.
Havo/vwo onderbouw
 Mevr. Bos  
 ebos@ubboemmius.nl
Havo/vwo bovenbouw
 Dhr. Kingma  
 bkingma@ubboemmius.nl

Schoolleiding
De schoolleiding houdt zich bezig met het 
beleid en de organisatie.
Teamleider: havo/vwo onderbouw
 Mevr. Bos 
 ebos@ubboemmius.nl 
Teamleider: havo/vwo bovenbouw
 Dhr. Loeff 
 sloeff@ubboemmius.nl 

Locatiedirecteur
De locatiedirecteur is verantwoorde-
lijk voor een goede gang van zaken op 
school. 
 Dhr. Baerveldt
 jbaerveldt@ubboemmius.nl 

Decaan
De decaan adviseert leerlingen en  
ouders over de samenstelling van 
profiel of vakkenpakket, vervolgscholen, 
beroepskeuze, open dagen, enz. Gedu-
rende het schooljaar is het mogelijk een 
afspraak met de decaan te maken.
Havo 3 en vwo 3 t/m 6 
  Mevr. Haerkens
 ahaerkens@ubboemmius.nl
Havo 4 en 5
  Dhr. Drijfhout
 fdrijfhout@ubboemmius.nl

Vertrouwenspersoon
Soms loop je met dingen rond waarover 
je met bijna niemand durft te  praten. 
Dan kun je (vertrouwelijk) spreken met 
een vertrouwenspersoon.
 Dhr. Hulsebos 
 bhulsebos@ubboemmius.nl 
 Dhr. Gremmer 
 ggremmer@ubboemmius.nl
 Mevr. Iken 
 liken@ubboemmius.nl Alles over schooljaar 2021-2022

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

Contact met leerlingen
Ubbomail 
Je krijgt via school je eigen Ubbo Emmius 
e-mailaccount. Hiermee kun jij mailen 
en kan school jou informeren over allerlei 
zaken. Daarnaast heb je dit adres nodig 
om in te loggen in Office365. E-mails kun 
je eventueel automatisch naar een privé 
e-mailadres laten doorsturen.

Website
Op de website staat informatie over  
beleid, schoolregels en publicaties  
(o.a. bevorderingsnormen, PTA’s en  
toetsroosters). Daarnaast kan je hier  
via UbboPortaal inloggen op Magister,  
je rooster en Office365. 

Magister
Hier vind je o.a. de inschrijfmodule  
voor KeuzeWerkTijd, je cijfers, informatie 
over je aanwezigheid, de ELO en voor de  
onderbouw de huiswerkfunctie voor  
toetsen en deadlines.

Aan de ELO in Magister is een berichten- 
functie gekoppeld. Deze kan worden  
gebruikt om je over schoolzaken te infor-
meren. Magisterberichten kun je automa-
tisch naar je Ubbo Emmius e-mailadres 
laten doorsturen. In deze ELO tref je ook 
alle belangrijke documenten zoals het 
PTA, toetsrooster en examenreglement.

Facebook
Via onze eigen Facebookpagina  
houden we je op de hoogte van  
bijzondere activiteiten en publiceren  
we foto’s van gebeurtenissen:  
www.facebook.com/ubbostationslaan/

Lestijden
1e lesuur 08.25  -  09.15 uur
2e lesuur 09.15 -  10.05 uur
3e lesuur 10.05  -  10.55 uur
Pauze 10.55  -  11.15 uur
4e lesuur 11.15 -  12.05 uur
5e lesuur 12.05  -  12.55 uur
Pauze 12.55  -  13.20 uur
6e lesuur 13.20  -  14.10 uur
7e lesuur 14.10  -  15.00 uur
8e lesuur 15.00 -  15.50 uur
9e lesuur 15.50  -  16.40 uur
Roosterwijzigingen worden via Magister kenbaar gemaakt.

www.ubboemmius.nl


