
 

 

 

 

Breda, 27 juli 2022 

 

Beste ouders en leerlingen, 

Langs deze weg willen we jullie informeren over de opstart van het nieuwe schooljaar en wijziging in 

de directiestructuur.  

 

Boeken/leermiddelen 

Inmiddels heeft iedereen de boeken voor volgend schooljaar kunnen bestellen. Mocht u dit 

ontschoten zijn, doe dit dan zo snel mogelijk. U doet dit via www.vandijk.nl. 

De benodigde leermiddelen voor aankomend schooljaar vindt u op de leermiddelenlijst. Deze lijst 

vindt u op onze website onder : Michaël college → Organisatie en documenten → leermiddelenlijst. 

 

Eerste schooldag en introductie 

Het nieuwe schooljaar begint op dinsdag 6 september. De leerlingen mogen nog even uitslapen en 

worden die dinsdag om 09.00 uur op school verwacht voor de opening van het schooljaar. Ze worden 

die dag ontvangen door hun mentor en krijgen o.a. het lesrooster. Het meebrengen van een agenda 

en schrijfgerei is fijn. Zoals ieder jaar ontvangen wij de leerlingen in gezamenlijkheid, wij hechten er 

waarde aan om dit met aandacht en in sfeer te doen. Alle ouders van de nieuwe zevende klas zijn van 

harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.  

 

Werkweken 

De voorbereidingen voor de werkweek zijn in volle gang. De klassen 7, 8 en 9 gaan meteen in de 

tweede week van het schooljaar. De leerlingen weten al waar ze op werkweek gaan en wat ze mee 

moeten nemen. Tijdens de eerste week zal in periodetijd de werkweek verder voorbereid worden 

met de mentor en leerlingen. Voor de nieuwe 9e klas leerlingen willen we nogmaals benadrukken dat 

het belangrijk is om te oefenen met lange afstanden wandelen, draag hierbij al de goede schoenen 

die ook meegaan op de werkweek.  

De mentoren van klas 7 en 8 zijn druk geweest met het oproepen van ouders voor hulp. Je kunt nog 

altijd aangeven wanneer je in de gelegenheid bent om te ondersteunen. De werkweken van klas 10, 

11 en 12 zijn op een later moment, ook die worden al vorm gegeven.  

  

http://www.vandijk.nl/


Mentoren schooljaar 2022-2023 

In onderstaand overzicht staan alle mentoren voor volgend schooljaar: 

7A Marjolein Steenbeek 9MH Ingrid van de Wetering 

7B Arnaud Huisman 9H Arthur de Liefde 

7C Jasmin van Holt 9HV Mariken Kleijnen en Gertine van Vught 

8A Loraine Rijnenberg 10M Karin van Dijk 

8B Otto Ketelaers 10H Nicolette Zuurveld 

8C Charlotte Maas 10HV Loek Wortel 

  11 Ritchie van Unen 

  12 Saskia Strik 

 

Klassenouders 

Zoals ieder jaar wordt de mentor ondersteund door één of twee klassenouders. Nog niet alle klassen 

hebben op dit moment een klassenouder, na de zomer wordt u hier actief voor uitgenodigd. U kunt 

alvast nadenken of iets wilt betekenen in deze eervolle en gezellige taak. ;)  

 
Wijzigingen schoolleiding (door de rector C. Klein) 
  
Zoals u wellicht in de afgelopen periode heeft vernomen treden er vanaf het nieuwe schooljaar 
wijzigingen op in de schoolleiding. De belangrijkste wijziging betreft de taakverdeling in de directie. 
De directie bestaat vanaf het nieuwe schooljaar uit 4 personen ( i.p.v. 5) en draagt gezamenlijk 
verantwoordelijkheid voor de drie scholen van de Campus. De volgende portefeuilleverdeling is 
gemaakt: 
Mw. C. Klein, rector, algehele leiding 
Dhr. J. Joosen, conrector interne organisatie 
Mw. F. Wareman, conrector personeel 
Dhr. Q. Veldhuis, conrector onderwijs ( vanaf 1 oktober 2022) tot die tijd is  Dhr. L. Dingemans 
conrector onderwijs a.i. 
 
De directie werkt zeer nauw samen met de teamleiders, Mw. I. van der Laan ( klas 9,10,11 en 12) en 
Dhr. M. de Badts (klas 7 en 8) die samen de dagelijkse leiding vormen in de school. 
Voor u als ouders en voor leerlingen blijft de mentor het eerste aanspreekpunt binnen de school. 
  
Inmiddels heeft zowel de VOBW als het college afscheid genomen van Femke Wareman in haar rol 
als locatiedirecteur. We zijn haar zeer erkentelijk voor haar inzet voor de school en zijn blij dat zij 
verbonden blijft aan de school en de twee andere scholen van de Campus vanuit haar nieuwe rol als 
conrector personeel. 
 

De school is van 28 juli t/m 31 augustus gesloten. Wij zijn weer bereikbaar op 1 september. 

Wij wensen u een fijne vakantie en stralende zomer toe! 

 

Hartelijke groet, 

De schoolleiding van het Michaël college. 


