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Welkom op onze school. Voor onze eersteklassers en zij-instromers is 
dat ‘welkom’ voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten 
waarschijnlijk de laatste keer. 

Het belang van een goede schooltijd is groot. Op school maak je 
vrienden, je oefent er je sociale vaardigheden, je doet er kennis op, leert 
er vreemde talen en andere vakken en vaardigheden, je ontdekt er jezelf 
en je groeit richting volwassenheid. De herinneringen aan je schooltijd 
gaan dan ook je leven lang mee. 

De mini-gids die je nu in handen hebt, bevat vooral handige informatie 
die jij en je ouders vast en zeker graag bij de hand willen hebben (bijv. 
lestijden, schoolregels, vakantiedata). De volledige schoolgids vind je op 
onze website: www.brederomavo.nl/schoolgids.

We wensen je dit schooljaar heel veel plezier en succes. 

Namens het team van Bredero Mavo,

Mw. T. Jegen
Schooldirecteur

Bellen bij ziekte en afwezigheid
Als je onverwacht niet naar school kunt, dan moeten je ouders 
dit vóór 08.30 uur melden: telefonisch (020) 579 72 30 of via mail 
absentie@brederomavo.vova.nl

Naam                                          
Klas                                          
Mentor                                          

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 - 13.30 uur

6e lesuur  13.30 - 14.20 uur

7e lesuur  14.20 - 15.10 uur 

8e lesuur 15.10 - 16.00 uur

9e lesuur  16.00 - 16.50 uur

verkort lesrooster

 
1e lesuur 08.30 - 09.10 uur

2e lesuur  09.10 - 09.50 uur 

3e lesuur 09.50 - 10.30 uur 

pauze 10.30 - 10.50 uur

4e lesuur  10.50 - 11.30 uur

5e lesuur 11.30 - 12.10 uur

pauze 12.10 - 12.40 uur

6e lesuur  12.40 - 13.20 uur

7e lesuur  13.20 - 14.00 uur 

8e lesuur 14.00 - 14.40 uur

9e lesuur 14.40 - 15.20 uur

Welkom



Midden in de samenleving
Bredero Mavo is een openbare school met mavo/havo klassen en tweetalig 
onderwijs. De school telt ongeveer 390 leerlingen en is gevestigd in een 
kleurrijk schoolgebouw midden in het centrum van Amsterdam-Noord. 
De school biedt een inspirerende en dynamische plek die volop in 
beweging is. In ons onderwijs draait alles om communiceren en 
ondernemen: samenwerken, netwerken, presenteren, creativiteit 
ontwikkelen en mediavaardigheden aanleren. Bredero Mavo staat midden 
in de samenleving: wij gaan verbindingen aan met de buurt, bedrijven en 
bewoners. Leerlingen kunnen ervoor kiezen om tweetalig onderwijs te 
volgen (TTO). Een deel van de vakken wordt dan in het Engels gegeven. 
Naast de reguliere vakken kunnen leerlingen eindexamen doen in een 
aantal extra vakken: ICT, Media & Design, tekenen en sport (LO2).

Doorlopende leerlijn
De niveau 4-opleidingen van MBO College Noord zitten in hetzelfde 
gebouw. Door de goede samenwerking sluit het onderwijs naadloos aan. 
Je kunt via de Bredero Mavo ook je havodiploma behalen en doorstromen 
naar het hbo. 

Communiceren en Ondernemen
Leerlingen hebben bij ons een streepje voor omdat ze zich extra 
ontwikkelen op het gebied van communiceren en ondernemen. Deze twee 
vaardigheden versterken elkaar en geven een uitstekende uitgangspositie 
bij alles wat zij in de toekomst willen bereiken. Ondernemen is in onze 
samenleving een belangrijke vaardigheid. Als ondernemend persoon 
kom je binnen je toekomstige beroep al snel op een hoger niveau omdat 
je initiatief kunt nemen, verantwoordelijk kunt zijn en projectmatig kunt 
werken. Communicatie wordt in onze samenleving steeds belangrijker. Het 
is een vaardigheid die je nodig hebt bij het goed kunnen uitoefenen van 
je beroep. Communiceren gaat over samenwerken, met anderen omgaan, 
jezelf uitdrukken, begrijpen wat anderen van je verwachten. Zo kun je goed 
functioneren, je doelen bereiken en invulling geven aan je kansen.

Tweetalig onderwijs (TTO)
Onze samenleving wordt steeds internationaler. Leerlingen kunnen bij 
de Bredero Mavo dan ook kiezen voor tweetalig onderwijs. Tweetalig 
onderwijs is een extra uitdaging en unieke kans voor leerlingen om 
zich verder te ontwikkelen in de Engelse taal. Ze hebben hiermee een 
voorsprong bij een vervolgopleiding. Bij TTO is het gesproken gedeelte 
van de les bij sommige vakken in het Engels. De boeken en toetsen zijn 
wel in het Nederlands.

Bredero Mavo



Schooldirecteur Mw. T. Jegen
Teamleider onderbouw Dhr. D. Koolmoes
Teamleider bovenbouw Mevr. M. Winter
Zorgcoördinator Mevr. J. Noordberger

De balie / conciërge
Bij de balie kun je terecht met al je vragen. De conciërge houdt toezicht op het 
hele gebouw. Alle aanwijzingen van de conciërge moeten uiteraard door de 
leerlingen worden opgevolgd. 
Baliemedewerker Mevr. M. Durant 
Conciërge Dhr. M. Belaaras
 

Secretariaat
Dagelijks open van 09.00 tot 16.00 uur. Je kunt hier terecht voor:
- wijzigingen in persoonsgegevens (verhuizing, wijziging van telefoonnummer)
- aanvragen van verschillende formulieren en informatie
Secretariaat  Mevr. E. Meijlink
 

Vertrouwenspersoon
Bij de vertrouwenspersoon kun je zaken bespreken die je liever niet bespreekt met 
je mentor, leraar of iemand anders van school. Het kunnen zaken zijn die op school 
of thuis spelen. 
Onze vertrouwenspersoon is:  Dhr. E. van der Steen

Wie is wie?



Prettige leeromgeving 
Als je voor iedereen op school een prettig en een veilig klimaat wilt creëren, 
zijn schoolregels vanzelfsprekend. Wij hebben deze regels per onderwerp 
uitgeschreven in de schoolgids. In alle gevallen waarin onze schoolregels niet 
voorzien, beslist de schoolleiding.

www.brederomavo.nl/schoolgids
 

1. We respecteren elkaar.

2. We houden onze school 

    veilig en netjes.

3. We helpen elkaar. 

4. We zijn actief in de les.

5. We spreken Nederlands.

De 5 Gouden 

Bredero-regels 



Wat neem ik mee naar school?
- agenda
- lijntjesschriften A4 en hokjesschriften A4 (1 cm x 1 cm)
- schaar
- lijm
- pennen, potloden (2H) en kleurpotloden
- gum (géén Typex)
- puntenslijper
- rekenmachine (met meerdere functies)
- passer
- lineaal (30cm)
- geodriehoek
- etui

Gezonde school 
Omdat je de hele dag op school bent, raden wij het aan om een lunch mee te 
nemen naar school. Als je dat een keer vergeten bent, kun je ook wat kopen in 
onze schoolkantine. Wij vinden een gezond eetpatroon voor leerlingen belangrijk. 
Je hebt de keuze uit diverse verse broodjes en af en toe een croissant of een 
andere snack. Energiedrankjes, zoals Red Bull, Burn, Monster, Mountain Dew 
en Bullit zijn niet toegestaan op school. Deze drankjes bevatten slechte suikers, 
waardoor je slechter presteert op school. De Bredero Mavo is een rookvrije 
school, dus ook op het schoolplein mag niet worden gerookt.

Verzuimprotocol
Verzuim betekent dat je tijdens lessen of activiteiten van het lesrooster afwezig 
bent. Dat houden wij goed bij. We zetten de belangrijkste zaken hier op een rij. 

Te laat 
Als je te laat komt tijdens het 1e lesuur (8.30 - 9.20 uur) word je als te laat (LO) 
geregistreerd. Jouw ouders kunnen dit zien in Magister. Wij gaan ervan uit dat 
je tijdens een schooldag niet te laat komt in een les. Ook als een schooldag 
later begint dan het eerste lesuur gaan wij ervan uit dat je op tijd komt. Ben je 
later dan 30 minuten in de les, dan ben je afwezig voor deze les.

Ziek / afwezig melden 

Als je ziek bent, willen we dat graag voor 08.30 uur weten van je ouders. 
Dat kunnen ze op twee manieren doen: 
• telefonisch via telefoonnummer: 020 - 579 72 30 of 
• per e-mail via: absentie@brederomavo.vova.nl. 
Let op: Afspraken (bijvoorbeeld voor tandartsbezoek) moeten buiten schooltijd 
worden gemaakt. Als je toch moet verzuimen, dan melden je ouders dit zo 
vroeg mogelijk van tevoren (minimaal een aantal dagen) via bovenstaande 
mogelijkheden. Hebben wij vooraf geen melding ontvangen, dan kunnen wij 
geen toestemming geven voor je afwezigheid. 

Beter melden 

Op de eerste dag dat je weer beter bent, kunnen je ouders dat op twee 
manieren laten weten: 
• Op de laatste ziektedag/avond per e-mail: absentie@brederomavo.vova.nl. 

Belangrijk is dat naam en klas duidelijk worden aangegeven. 
• Op de eerste dag dat je weer op school komt, lever je voor het begin van 

de lessen het “betermeldbriefje” in bij de balie. 
Belangrijk is dat jouw naam, klas en de reden van de absentie duidelijk 
wordt aangegeven. Voor een juiste verwerking is het belangrijk dat we de 
absentiemelding voor 08.30 uur ontvangen. 
Een “betermeldbriefje” en/of een “verzuimbriefje” kun je downloaden en 
printen via de website van de Bredero Mavo. 

Meer informatie over verzuim en verlof 
vind je in hoofdstuk 5 van onze schoolgids.

Praktische info



Aula
Vanaf 07.45 uur kun je de aula gebruiken. Uiteraard alleen op tijden dat je 
geen lessen hebt. Hier kun je meegebrachte eet- en drinkwaren gebruiken of 
dit kopen. Ons schoolgebouw is open tot 16.30 uur. 

Fietsenstalling
Je kunt je fiets in de fietsenstalling zetten (geen brommers). Zet je fiets op 
slot. De school is niet verantwoordelijk voor schade en diefstal.

Kluisje
De school beschikt over wandkasten met kluisjes die je kunt huren. Je kan in 
een kluisje je waardevolle bezittingen opbergen en bijvoorbeeld ook je sport- 
en regenkleding. Je bent zelf verantwoordelijk voor je kluis en je kluispasje. Let 
op: raak je pasje niet kwijt want een nieuwe kost € 5, - (via de conciërge). 

Communicatie
De mentor is voor jou en jouw ouders het eerste aanspreekpunt van de 
school. Bij hem/haar kun je altijd terecht voor vragen over cijfers, extra 
begeleiding of andere zaken. 
Magister is het leerlingvolgsysteem waarmee de school werkt. Hierin kun 
je o.a. je cijfers, je rooster, je huiswerk en je aanwezigheid vinden. Voor 
Magister heb je een inlogcode nodig. Die krijg je aan het begin van het 
schooljaar. Bewaar deze code goed. Er is ook een Magister-app: Magister 6 
die te downloaden is via de Appstore of Playstore. Handig! Jouw ouders 
krijgen ook een inlogcode van Magister. Die is anders dan jouw code. We 
houden jouw ouders zoveel mogelijk via e-mail op de hoogte. Via Magister 
versturen we ook e-mails met schoolinformatie. Op de website vind je alle 
algemene en actuele informatie. 

Peppels
Peppels is een elektronische leeromgeving waar de school mee werkt. Hoe 
het allemaal werkt, leggen we aan het begin van het schooljaar uit. Om in 
Peppels te kunnen werken, heb je een inlognaam en een wachtwoord nodig. 
Die krijg je aan het begin van het schooljaar van je mentor. Je kunt thuis ook 
in Peppels werken aan je huiswerk. Op je laptop bijvoorbeeld, maar ook op 
een andere computer. 

Herfstvakantie 
maandag 23 oktober 2017 t/m 
vrijdag 27 oktober 2017

Kerstvakantie 
maandag 25 december 2017 t/m 
vrijdag 5 januari 2018

Voorjaarsvakantie 
maandag 26 februari 2018 t/m 
vrijdag 2 maart 2018

Pasen 
vrijdag 30 maart 2018 t/m 
maandag 2 april 2018

Koningsdag 
vrijdag 27 april 2018

Meivakantie 
maandag 30 april 2018 t/m 
vrijdag 11 mei 2018

Pinksteren 
maandag 21 mei 2018

Zomervakantie 
maandag 23 juli 2018 t/m 
vrijdag 31 augustus 2018 

Vakanties en andere 
belangrijke data

Lesvrije dagen
maandag 4 september 2017
dinsdag 5 september 2017
vrijdag 22 december 2017
vrijdag 26 januari 2018
woensdag 11 juli 2018
donderdag 19 juli 2018
vrijdag 20 juli 2018

Rapportuitreiking
donderdag 14 december 2017 
(alle leerjaren)

dinsdag 14 februari 2018
(4e leerjaar)

woensdag 4 april 2018 
(alle leerjaren)

dinsdag 17 juli 
(1e, 2e en 3e leerjaar)

Ouderavond
maandag 11 september 2017 
informatieavond alle leerjaren

dinsdag 13 maart 2018
profielkeuze/examenpakket 
leerjaar 2 en 3

Op onze website vind je 
de jaaragenda.



Notities

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

Check de website

Onze schoolgids is te bekijken op: www.brederomavo.nl/schoolgids
In deze schoolgids vind je nog veel meer informatie. 
Hieronder een overzicht met de verschillende hoofdstukken. 

Mochten leerlingen en/of ouders om wat voor reden dan ook niet in de gelegenheid zijn om de 
schoolgids online te bekijken, dan kan een papieren versie worden aangevraagd via e-mail: 
info@vova.nl of per post: VOvA, afdeling Communicatie & PR, Postbus 7878, 1079 PR Amsterdam. 
Vermeld duidelijk schoolnaam, naam leerling en adresgegevens. 

1.  Welkom 

2.  Even voorstellen

3.  Het onderwijs op onze school

4.  Leerlingbegeleiding

5.  Onderwijstijd, lesuitval, verzuim en verlof 

6.   Veiligheid

7.  Praktische zaken

8.  Vertegenwoordiging en inspraak

9.  Ouderbetrokkenheid

10.  Klachtenregeling en leerlingenstatuut

11.  Financiën en verzekeringen

12.  Schoolvakanties en overige belangrijke data 

13.  Contactgegevens



Bredero Mavo
Gare du Nord 5

1022 LD Amsterdam
T (020) 579 72 30

E info@brederomavo.vova.nl
I www.brederomavo.nl
Twitter @BrederoMavo
Facebook BrederoMavo


