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Hoe gebruik ik mijn informatieboekje? 
 
In dit boekje staat veel informatie over onze school. Het is een extra hulp voor 
jou en je ouder(s) / verzorger(s). Het is belangrijk dat je het voor de start van 
het schooljaar hebt gelezen, zodat je al klein beetje weet hoe we op school 
werken. Bewaar het boekje goed, zodat je de informatie kunt nalezen. 
Als je vragen hebt, kan je naar je mentor gaan.  

 
 

Veel plezier en succes in de brugklas! 
 

De mentoren van de brugklas 
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Benodigdheden voor de brugklas 
 
 
Zelf aanschaffen voor het begin van het schooljaar 
 

- Schriften 
- A4 wiskunde schrift 
- Agenda 
- Geodriehoek 
- Passer 
- Liniaal van 30 cm 
- Rekenmachine (Casio FX 82 type MS) 
- Grijze potloden  
- Gum 
- Kleurpotloden (minimaal 12 stuks) 
- Puntenslijper 
- 2x blauwe pen  
- 2x rode pen (nakijkpen) 
- Schaar 
- Lijmstift  
- USB-stick  
- Een stevige schooltas 
- Kaftpapier of hoesjes (de boeken krijg je van school in bruikleen, 

deze moeten binnen een week gekaft / voorzien van hoesje zijn) 
- voor verzorging een extra (brood)bakje 

 
Je moet zorgen dat je aan het begin van het jaar 
het volgende hebt geregeld 

- Microsoft Office (moet je thuis op een computer of laptop hebben 
staan) 

 
Alleen voor kader, theoretisch en HAVO (niet voor basis) 

- Niet verplicht: woordenboek Duits - Nederlands en Nederlands - 
Duits 
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Schoolcode Berg en Bosch College 
 

Ik zit klaar voor de les wanneer de docent begint met instructie. 
Regels die daarbij horen: 

● Ik ben voor de les naar de wc geweest 
● Ik hang mijn jas aan de kapstok 
● Ik doe mijn koptelefoon, pet, capuchon of muts af 
● Ik zet mijn tas op de grond of op de afgesproken plek 
● Ik leg de juiste spullen op tafel  

Ik luister naar de docent en reageer gepast.  
De regels die daarbij horen: 

● Ik laat de docent uitpraten 
● Ik vraag toestemming wanneer ik iets wil 
● Ik gebruik vriendelijke woorden 
● Ik werk mee 

Ik hou mij aan de telefoonregels. 
De regels die daarbij horen tijdens de les: 

● Aan het begin van de les lever ik de telefoon in bij de leraar (in de kluis) 
● Ik heb het geluid uit staan  
● Ik laat mijn telefoon in de klas  
● Alleen met toestemming van de docent gebruik ik mijn mobiel  
● Sociale media verboden 

Ik ga wijs om met (sociale) media. 
De regels die daarbij horen: 

● Ik weet wat ik kan en mag versturen via de sociale media 
● Ik ben respectvol naar anderen 
● Ik maak en deel geen foto’s of video’s van anderen 
● Ik gebruik de schoolcomputers alleen voor schoolwerk 

Ik gebruik lokaal 7 zoals die bedoeld is. 
De regels die daarbij horen: 

● Ik heb de kaart mee die bij de achterwacht hoort 
● Ik probeer zo snel mogelijk weer terug te kunnen gaan naar de les 

Ik gedraag mij netjes in de hal en op de gang. 
De regels die daarbij horen tijdens de les:  

● Ik heb de kaart mee die bij werken op de gang hoort 
● Ik voer de opdracht uit die mijn docent mij heeft meegegeven 
● Ik laat andere leerlingen met rust 

De regels die daarbij horen buiten de les:  
● Ik gebruik een koptelefoon  
● Ik schuif mijn stoel aan 
● Ik gooi mijn afval in de prullenbak 
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Kaartensysteem 
  
Op de gang Met deze kaart mag je even 
op de gang, dichtbij het lokaal, werken. 

 
 
 
 

 
 
 
 
Uit de situatie Deze kaart krijg je als je 
storend gedrag laat zien, ondanks hulp 
of duidelijke waarschuwingen van de 
docent.  
 

 
 

 
 
 
Incident Deze kaart krijg je bij 
grensoverschrijdend gedrag.  
Je gaat met deze kaart lokaal 7 waar de 
achterwacht aanwezig is. De 
achterwacht gaat met je in gesprek. 
Vervolgens oordeelt de achterwacht hoe 
dit incident afgehandeld kan worden en 
wie daarvoor nodig zijn (docent, 
mentor, orthopedagoog of 
schoolleiding).  
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Schooltijden 
 
De schooltijden van maandag tot en met vrijdag 
 
Vanaf 8.15 uur gaat het VSO open. 
 

1ste 08.30-09.15 
2de 09.15-10.00 
3de 10.00-10.45 
 
Pauze 10.45-11.00 
 
4de 11.00-11.45 
5de 11.45-12.30 
 
Eetpauze 12:30 - 12:40 
Pauze  12.40 - 13.00 
 
6de 13.00-13.45 
7de 13.45-14.30  
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Plattegrond 1e verdieping VSO 
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Plattegrond begane grond VSO 
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Pauze 
➢ Tijden 

 
o pauze 1 10.45 - 11.00 uur 
o eetpauze 12.30 - 12.40 uur in mentorlokaal met je mentor 
o pauze 2 12.40 - 13.00 uur  

 
➢ Waar pauzeren? 

 
o hal 1, hal 2, hal 3 (alleen klas 1 en 2)  
o stiltelokaal (1.09) 
o schoolplein 
o gamelokaal bring your own device (1.03) 
o voetbalplein/skatebaan (pauze 1) 

 
➢ Afspraken  

 
Hal 1, hal 2 en hal 3 
- Je zit op een stoel. 
- Je gooit je rommel in de prullenbak.  
- Je schuift je stoel aan als de pauze voorbij is.  
- Je mag muziek luisteren, als je oordopjes gebruikt. 
- je kan gebruik maken van tafels en de stopcontacten (je kan hier 

dus eventueel ook je laptop gebruiken) 
Hal 3 
- Er mogen spelletjes uit de kast gepakt en gespeeld worden. 

Zorg dat je deze ook weer netjes terugzet.  
- Je mag iets te lezen pakken, dit ook graag weer netjes 

opruimen.  
 

Stiltelokaal 1.09 
- In dit lokaal ben je stil en zit je rustig op een plek en je doet iets 

voor jezelf zonder iemand te storen. 
- Je kan hier huiswerk maken, een boek lezen of even rustig 

zitten. 
- Als het tijd is, schuif je je stoel netjes aan.  

 
Schoolplein 
- Je blijft op het plein.  
- Je kan gebruik maken van de tafeltennistafel. 
- Afval gooi je in de prullenbak.  
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- Je mag muziek luisteren met een speaker binnen het vak 
rondom de overkapping 

- Je mag ook bij de picknicktafel zitten bij het plein van de 
basisschool. De rest van het plein is voor de basisschool 
leerlingen. 

 
Voetbalplein en voetbalkooi + half-pipe 

- Pauze 1: onderbouw en bovenbouw maken gezamenlijk gebruik van de 
voetbalkooi + half-pipe om te voetballen en te skaten. 

- In alle gevallen geldt een maximum van twintig leerlingen die mee 
mogen naar de locatie (kooi of voetbalgebied op het plein). 
 

Spelregels 
- Er spelen maximaal 12 spelers.  
- Speler 13, 14, enz. krijgen voorrang bij de volgende dag (dit 

wordt genoteerd).  
- Bij 2 waarschuwingen mag je niet meer meedoen bij die 

pauze. 
- De zaalvoetbalregels gelden. 
- Is de bal van het veld, komt er een ingooi. 
- Er is geen fysiek contact. 
- De pleinwacht is de scheidsrechter. 
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Afkortingen en vakinformatie 
 
Op het Berg en Bosch college gebruiken we afkortingen voor medewerkers en 
schoolvakken. Deze vind je terug in lesroosters. Je kan deze ook goed 
gebruiken om je huiswerk op te schrijven in je agenda. 
 
Afkortingen medewerkers 
 
 
Personeelscode  Naam 

ADW  Wit de, Ankie 

ANO  Noordhoff, Annebeth 

APE  Perdijk, Arjen 

APR  Prins, Annelies 

AWO  Wouw van, André 

BGO  Groningen van, Bart 

BKA  Kant van de, Brechtje 

BST  Stouten, Bob 

BVK  Klooster van 't, Bart 

CMU  Muilwijk, Caroline 

COL  Oldenbroek, Charlotte 

COO  Ooteman, Chrissy 

EDH  Haard de, Edwin 

EPO  Pothoven, Evelien 

EVP  Piekartz v, Evelien 

EVW  Verweij, Edwin 

HVB  Burg van der, Hans 

HVW  Welie van, Hansje 

JBU  Buijs, Jorien 

JJA  Jansen, John 

JST  Steck, Jacqueline 

KKI  Kinsbergen, Kelvin 

KSL  Sluijk, Kenny 

LVE  Venneman, Lisa 

MBE  Berg van den, Mariëlle 

MHO  Hopman, Marleen 

MMA  Martoredjo, Michelle 
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NAK  Akkerman, Nikki 

PDI  Dijker, Patricia 

PEG  Groot de, Petra 

RLA  Lasschuijt, Robert 

RTA  Talacua, Ruben 

RTH  Thuijsman, Roosmarijn 

SPL  Pluimers, Sandra 

SSC  Schussler, Sanne 

TTO  Tolboom, Tonny 

TZW  Zwolsman, Tom 

VWE  Weij van der, Vincent 

WHU  Huizinga, Willemijn 

WVI  Ipkens van, Ward 

ZDR  de Ruijter, Zwanyke 
 
 
Afkortingen van de schoolvakken leerjaar 1  
 
Vak Afkorting Aantal lesuren per 

week 
Nederlands NE 4 
Engels EN 4 
Duits  DU 2 
Wiskunde WI 4 
Rekenen RE 1 
Aardrijkskunde AK 2 
Geschiedenis GS 2 
Biologie BI 2 
Bewegingsonderwijs BO 3 
Mens & Cultuur M&C 2 
Techniek TC 2 
Verzorging VZ 2 
Mentorles ML 1 
Studievaardigheden Stuva  2 
Doe Eens Wat Anders DEWA 2 
 
Vakinformatie  
Verzorging/techniek/M&C:  

Bij deze vakken is het verplicht om dichte schoenen te dragen en kleding 
tot over de knie. 
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Huiswerk in de onderbouw van het VSO 
 

Waarom huiswerk? 
Iedereen krijgt op de middelbare school huiswerk. De lestijd op school is niet 
genoeg om alle leerstof te maken en te leren. 
 
Hoe leer of maak je het huiswerk het best? 
Tijdens de mentorlessen krijg je tips hoe je het best huiswerk kan maken en 
leren. Jij bent en blijft verantwoordelijk voor je huiswerk. 
 
Hoeveel huiswerk krijg je eigenlijk? 
Wat je in lessen niet af krijgt, wordt als huiswerk opgegeven voor de volgende 
les. Het leren voor SO’s en toetsen doe je thuis. Begin hiermee op tijd 
(ongeveer een week van te voren). Je mag per dag maximaal twee toetsen op 
krijgen, met een maximum van vijf toetsen per week. Deze worden minimaal 
een week van tevoren opgegeven. 
 

Lokaal 7 (time out) 
 
Waarom ga je naar lokaal 7?  
Er zijn verschillende redenen, zoals bijvoorbeeld:  

● Je bent onrustig, je kunt je niet goed concentreren.  
● Je voelt je onprettig en hebt even wat tijd nodig voor je verder kunt. 
● Een docent stuurt je met een kaart. 

 
Hoe werkt lokaal 7? 

● In overleg met je docent besluiten jullie dat het even goed is om naar 
lokaal 7 te gaan. 

● De docent geeft je een groene kaart en deze geef je af aan de lokaal 
7-medewerker. 

● Bij de lokaal 7-medewerker kun jij je verhaal kwijt of gewoon tot rust 
komen. 

● Je mobiel blijft in de klas. 
● Na 10 minuten ga je terug naar de klas. 

 

Verdelen 
 
Wanneer een docent die jou lesgeeft ziek is, staat dit op de roosterwijziging. 
Je kan dan: 

● les krijgen van een andere docent in jouw lokaal. 
● moeten verdelen, omdat er geen docent is.  
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● Kijk je op het verdeelrooster (in je eigen agenda en/of op het bord in je 
mentor lokaal) waar je moet verdelen.  

● Ga naar het lokaal en kijk of er een docent is. 
● Is er niemand, ga dan naar de Lokaal 7-medewerker voor hulp.  

 

Het kluisje 
 

Je kan een kluisje huren op school. De conciërge regelt dit. Je schoolboeken 
en persoonlijke spullen kan je hierin opbergen.  
De afspraken hierover worden aan het begin van het eerste schooljaar door je 
mentor uitgelegd.  
 
Wanneer ga je naar je kluisje? 
1. Wanneer je op school komt. Je kijkt op je lesrooster welke lessen je hebt. 

Deze boeken heb je nodig. 
 

2. In de pauzes kan je nieuwe boeken pakken en de oude in je kluisje 
leggen. 

 
3. Na het 7e lesuur ga je naar je kluisje.  
 

● Je haalt je agenda uit je tas.  
● Je kijkt voor welke vakken je de volgende dag huiswerk hebt.  
● Pak voor deze vakken de boeken en de werkboeken en doe ze in je 

tas.  
● En…ook de boeken die je nodig hebt voor het leren van toetsen en 

SO’s. Hiervoor heb je meer tijd nodig om te leren. 
 
Tips 

● Plak aan de binnenkant van je kluisdeurtje het lesrooster. 
● Bewaar je sleutel altijd op dezelfde plek, zo raak je deze niet kwijt. 

 
Kluissleutel vergeten of verloren. Wat dan? 

● Als je de kluissleutel bent vergeten, kun je aan de conciërge vragen je 
kluis te openen. Probeer dit wel zo veel mogelijk te voorkomen! 

● Als je de kluissleutel bent verloren, ga je naar de conciërge. Hij kan 
dan tegen betaling een nieuwe kluissleutel regelen. 
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SOMtoday 
SOMtoday is een online informatiesysteem voor leerlingen, ouders en 
docenten. Hier kun je: 

● De resultaten van de toetsen en schriftelijke overhoringen inzien. Zo 
weet je hoe je er voor staat. 

● Ook kun je het huiswerk inzien en de planning voor de vakken. 
● Het rooster staat hierop (let op: niet het dagrooster/roosterwijzigingen).  
● Je aanwezigheid wordt hier bijgehouden.  
● Je te laat komen wordt hier bijgehouden.  
● Incidenten worden geregistreerd. 

Aan het begin van het schooljaar krijg je een gebruikersnaam en een 
wachtwoord om in te kunnen loggen op SOMtoday. Op de website van 
SOMtoday kun je onder andere je rooster, je huiswerk en je behaalde 
resultaten zien. Je ouders krijgen ook een account, zodat ze kunnen zien hoe 
het gaat op school en waar je mee bezig bent. 
Er is ook een SOMtoday-app beschikbaar onder de naam ‘SOMtoday 
Leerling’ en ‘SOMtoday Ouder’. 
 
E-MAIL 
 
Je krijgt een berg en boch account. Deze activeer je in de eerste of tweede 
schoolweek met je mentor. Som wordt gekoppeld aan je schoolmail. 
 
Afwezig 
 
Verzuim / afwezigheid 
Extra vrije dagen zijn aan te vragen bij de teamleider met formulier. Deze is te 
vinden op de website van de school.  
Wanneer uw zoon / dochter bijv. naar de orthodontist moet, deze afspraken 
graag buiten schooltijden inplannen.  

 
Als je niet naar school komt (bijv. bij ziekte, naar de dokter), moet dit 
voor 8 uur bij de administratie en de mentor (mailen) gemeld zijn door je 
ouder(s) / verzorger(s).  
 
 
Schoolwebsite 
 
Op de website van onze school (http://www.bbonderwijs.nl) is de nodige 
informatie te vinden over ons onderwijs. Hier zijn onder andere de schoolgids, 
nieuwsbrieven en verschillende protocollen te vinden. 
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