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Geachte ouders/verzorgers,

Op woensdagmiddag 6 juli komt uw kind, voor zover het daartoe in de
gelegenheid is, op onze school kennis maken met zijn klasgenoten en zijn
mentor. Daarbij krijgt uw zoon of dochter een flinke hoeveelheid informatie
over de gang van zaken tot en met het begin van het schooljaar. De
belangrijkste zaken hebben we voor u in dit boekje vastgelegd, zodat u thuis
nog het een en ander kunt nalezen.

Wij menen er goed aan te doen u nu te informeren over het brugjaar zelf:
een jaar waarin er voor uw kind veel gaat veranderen en dat van belang zal
zijn voor zijn of haar loopbaan in het voortgezet onderwijs.  Uw zoon of
dochter zet een belangrijke stap voor een ongetwijfeld boeiende periode op
het Newmancollege. Wij hopen dat ook u als ouders met groot enthousiasme
bij onze school betrokken zult zijn. We beseffen dat u daarvoor steeds goed
en volledig geïnformeerd zult moeten zijn over wat er in de school omgaat.

In dit schooljaar neemt de mentor een belangrijke plaats in bij de begeleiding
van uw kind en bij het contact tussen u en de school. Ook brengen we 10
keer per jaar een oudernieuwsbrief digitaal uit, krijgt u toegang tot het
digitale volgsysteem Magister en kunt u informatie vinden op onze website en
onze interne website.

Wij hopen op een goede samenwerking en wensen uw zoon of dochter veel
plezier toe bij ons op school.

Namens het brugklasteam,

Raymond van Velthoven
Rector



Het brugjaar op het Newmancollege

Oriëntatie en determinatie
Leerlingen zetten hun eerste stappen in het voortgezet onderwijs. We hebben
een één-jarige brugklas. In totaal 10 brugklassen met de niveaus mavo/havo,
havo/vwo en vwo. Aan het einde van het schooljaar stroomt elke leerling
door in een afdeling voor mavo, havo of vwo.

Leerlingbegeleiding
Als het even niet meer zelf gaat, dan kunnen we begeleiding inzetten. Ons
docententeam wordt hierin dagelijks ondersteund door:

- mentor
- ondersteuningsteam
- vertrouwenspersonen
- remedial teachers
- faalangstreductietrainers
- trainer Rots&Water
- leerlingencoaches
- ambulant begeleiders
- decanen
- bovenbouwleerlingen

Onze visie
Wij dagen leerlingen uit om zich op eigen wijze optimaal te ontplooien tot

competente, wendbare en zelfbewuste jongvolwassenen.



Jaarindeling

We beginnen het brugjaar op dinsdag 6 september om 09.00 uur met een
contactmoment met de mentor. In de middag zijn er introductieactiviteiten.
Op woensdag 7 september hebben de nieuwe leerlingen vervolgens een
stadsdag. De dag staat in het teken van elkaar leren kennen. Donderdag 8
september beginnen de eerste lessen. Aan het einde van de eerste lesdag is
er een contactmoment met de mentor om terug te kijken op de eerste
lesdag.

Het schooljaar is ingedeeld in twee semesters van elk ongeveer 20 weken.
Het rooster kan halverwege het jaar enigszins veranderen.

De leerlingen ontvangen in het schooljaar drie rapporten. Met het tweede
rapport ontvangt u van ons een voorlopig plaatsingsbesluit met betrekking tot
de verdere schoolloopbaan van uw kind. Wij baseren ons daarbij niet alleen
op de cijfers maar op alle gegevens die we verzameld hebben. Bij het
eindrapport brengen wij ons definitieve plaatsingsbesluit uit. De
overgangsnormen vindt u in de schoolgids.

Tegen het eind van het schooljaar maken we met de brugklassen een
uitstapje.



Dagindeling

De school begint elke dag om 8.25 uur met het zogenaamde invest-uur. Om
09.00 starten de lessen. Die worden gegeven in eenheden van 70 minuten. In
de brugklas hebben de leerlingen vier of vijf lesblokken van 70 minuten per
dag. De pauzes zijn kort. De lesdag eindigt om 14.30 of 15.40 uur. Ook op een
korte lesdag verwachten we dat de leerlingen tot minimaal 16.30 uur voor de
school beschikbaar zijn.

In het voorbeeldrooster hierboven valt het volgende af te lezen:
- de docent
- het lokaal
- het vak
- de klas

Trainingen
 Op onze school bieden we de volgende trainingen aan:
 - Faalangstreductietrainingen
 - Rots en Water

X-tijd
Na de lessen krijgen de leerlingen de gelegenheid (vaak gratis) deel te
nemen aan extra activiteiten op het gebied van sport, cultuur en ict. Op een
aantal dagen is er een mogelijkheid tot het maken van huiswerk onder
toezicht (HOT).

Bovenbouw Begeleidt Onderbouw (BBO)
Onder de term ‘Bovenbouwleerling Begeleidt Onderbouwleerling’ brengt de
school onderbouwleerlingen die behoefte hebben aan bijles in contact met
oudere leerlingen. De ouders betalen de bovenbouwleerling hiervoor een
beperkte vergoeding.

Bovenbouw Buddies
In de brugklas gaan we gebruik maken van Bovenbouw Buddies. Twee
leerlingen uit de bovenbouw worden gekoppeld aan een brugklas. Zij dienen
als buddy en helpen bij de dagelijkse gang van zaken.



Informeren

Hoe informeren wij u?
● In september is er een algemene ouderavond waarop u kennis kunt

maken met het onderwijs op het Newmancollege; er is dan ook
gelegenheid voor ouders/verzorgers om eventuele bijzondere informatie
over hun kind aan de mentor door te geven.

● We publiceren de resultaten van de leerlingen voortdurend op Magister,
zodat u steeds op de hoogte kunt blijven. U en uw zoon of dochter krijgen
daarvoor ieder een eigen inlogcode.

● Het schooljaar wordt ingedeeld in twee semesters die ongeveer 20 weken
in beslag nemen. De leerling krijgt drie rapporten.

1e rapport: december
2e rapport: maart
3e rapport: eind van het schooljaar

Telkens is er gelegenheid tot een gesprek met de mentor.

● In Magister vindt u de jaarkalender waarin bijvoorbeeld de vakanties, de
toetsweken, de verschijningsdata van de rapporten en de ouderavonden
zijn opgenomen. Die data worden herhaald in de digitale
oudernieuwsbrief die tienmaal per jaar verschijnt. U ontvangt die
automatisch via uw mail.

Hoe informeert u ons?
● Voor zaken die uw kind betreffen, is de mentor steeds uw

contactpersoon. Aarzelt u niet de telefoon te pakken als u vermoedt dat
er iets niet in orde is of als u bijzonderheden te melden hebt.

● Voor vragen of opmerkingen over algemene schoolzaken en (langere)
verlofaanvragen kunt u terecht bij de afdelingsleider.

● Onverwachte afwezigheid van uw kind i.v.m. ziekte e.d. meldt u ‘s
ochtends voor de lessen telefonisch via het centrale nummer van de
school.

● Verwachte afwezigheid (tandartsbezoek e.d.) meldt u vooraf via een
verlofformulier dat klaarligt bij de receptie.



De begeleiding thuis

Enkele tips:
● U kunt de vorderingen van uw zoon of dochter volgen via Magister. Met

onze cijfers proberen wij in beeld te brengen waar uw kind op dat
moment staat.

● Wij geloven niet dat straffen en belonen bijdragen aan de intrinsieke
motivatie van onze leerlingen.

● Een goede organisatie is het halve (huis)werk. U kunt over de schouder
meekijken.

● Neem niets van uw kind over. Geef geen antwoorden of oplossingen
maar stel steeds vragen als: ‘Waar zou je dit kunnen vinden?’

● Wij werken met uw kind aan resultaten op lange termijn. Een goede
beoordeling voor een overhoring of proefwerk is mooi meegenomen voor
het moment maar het gaat er vooral om dat de leerling de stof ook na
langere tijd nog beheerst.



Schoolspullen

‘Gratis’ schoolboeken
Stichting Libreon heeft voor de levering van boeken en andere leermiddelen
een contract afgesloten met Van Dijk Educatie.
Deze firma levert de studieboeken, controleert ze en neemt ze aan het einde
van het schooljaar weer in. De boekenpakketten worden voor het begin van
het nieuwe schooljaar bij de ouders thuisbezorgd.

Via internet bestelt u de boeken zelf bij Van Dijk Educatie. De bestelsite van
Van Dijk Educatie (www.vandijk.nl) is heel gebruiksvriendelijk. U selecteert de
klas waarin uw zoon of dochter geplaatst is. De boeken en aanvullende
leermiddelen verschijnen dan direct op het scherm. In de bijgeleverde brief
leest u er meer over.
Het is van belang de studieboeken op tijd te bestellen. Daarmee voorkomt u
dat uw zoon of dochter aan het begin van het jaar nog geen boeken heeft
ontvangen.

extra bestellingen via internet
Extra bestellingen moet u zelf aanklikken, zoals woordenboeken of een atlas.
Overigens hoeft u een atlas nog niet direct aan te schaffen. Wel is het
wenselijk dat de leerlingen voor Frans en Engels thuis over eenvoudige
woordenboeken kunnen beschikken. (Prismawoordenboekjes volstaan.)

Wij adviseren u meteen na ontvangst van het pakket de inhoud te
controleren en contact met Van Dijk Educatie op te nemen wanneer iets niet
in orde is.

Rekenmachine
Alle brugklasleerlingen dienen te beschikken over een
rekenmachine: Texas Instruments ti-30xs multiview.

Tijdens de lessen wiskunde zullen berekeningen en
toepassingen aan de hand van dit apparaat worden
toegelicht. U kunt deze machine aanschaffen bij de Firma
Van Dijk Educatie, bij kantoorboekhandels en warenhuizen.
Van de bedoelde rekenmachine ziet u hiernaast een
afbeelding.



Schoolagenda
U hebt waarschijnlijk al ontdekt dat de boekhandels en warenhuizen
schoolagenda’s in alle soorten en maten aanbieden. Vaak is de
functionaliteit daarbij ondergeschikt gemaakt aan de vormgeving. Wij
werken met een digitale agenda maar daarnaast is een (rustige) agenda
voor persoonlijke afspraken wel aan te bevelen. Meer nodig en moeite met
plannen en organiseren? Tip: op www.planning-en-agenda.nl/ vindt u een
mooi hulpmiddel.

Gymkleding
Alle leerlingen van klas 1 t/m 5 dragen in de gymles het Newman-tenue: korte
of lange lichtblauwe sportbroek en donkerblauw shirt met Newman-logo.
Daarnaast dragen zij in de binnenles goede sportschoenen met een
niet-afgevende schone zool. In de buitenles geeft de gymsectie i.v.m. de
veiligheid de voorkeur aan een stevige sportschoen met profielzolen.

Het Newmancollege sporttenue is aan te schaffen via onze leverancier
BredaPrint in Breda. BredaPrint is hofleverancier voor (middelbare) scholen in
Breda. Tijdens de
kennismakingsbijeenkomst is door uw zoon/dochter doorgegeven welke
maat hij/zij wil bestellen.

● Sportpolo 100% polyester in de kleur van navy (€17,50)
● Korte sportbroek in de kleur kobalt (€12,50)
● En/óf Lange sportbroek in kleur zwart (€17,50)

In de winkel kan sportkleding gepast worden en kan de bestelling aangepast
worden.

De afhaalmomenten voor de bestelde sportkleding zijn:
- vrijdag 29 juli tussen 1400 en 1730 uur
- zaterdag 30 augustus tussen 0900 en 1200 uur
- vrijdag 12 augustus tussen 1400 en 1730 uur
- zaterdag 13 augustus tussen 0900 en 1200 uur
- vrijdag 26 augustus tussen 1400 en 1730 uur
- zaterdag 27 augustus tussen 0900 en 1200 uur
- vrijdag 02 september tussen 1400 en 1730 uur
- zaterdag 10 september tussen 0900 en 1200 uur

Het bedrag mag contant (gepast) of per pin voldaan worden bij afhalen.
Afhalen van de sportkleding kan op het volgende adres:

Aardenhoek 10, 4817 NE Breda, 076 560 19 65, info@bredaprint.nl

Beschikbare maten gymkleding:
- heren- en damesmaten: XS - S - M - L - XL
- Kleine maten: 140/152 en 164
Wij adviseren om ‘op de groei’ aan te schaffen.

Er is gelegenheid om te passen. Op www.bredaprint.nl zal eventueel
aanvullende info worden verstrekt, het is raadzaam om voor het langskomen
hier even te kijken.

https://www.planning-en-agenda.nl/
http://www.bredaprint.nl/


Schoolpakket (zie ook bijlage)
U heeft de mogelijkheid om een schoolpakket voor uw kind te bestellen via
de firma Deva. Uiteraard kunt u ook zelf de materialen afzonderlijk
aanschaffen. De manier waarop u kunt bestellen vindt u in de bijlage. De
aanschaf via de firma Deva levert u een besparing op van ongeveer 30% in
vergelijking met de gangbare winkelprijzen.
Na de vakantie liggen de bestelde pakketten vanaf dinsdag 6 september
klaar op school.

Kleine materialen
In hun eerste lessen laten de docenten altijd weten wat de leerlingen aan
kleine materialen nodig hebben. Het is daarom te verwachten dat u in de
eerste schoolweek nog wat moet aanschaffen.
Wat in elk geval verwacht wordt, zijn:

● een geodriehoek
● een eenvoudige passer
● een potlood HB
● een rood kleurpotlood
● een ringband A4 met gelinieerd papier
● enkele lijntjesschriften, formaat A4

In het tekenpakket van de firma Deva zijn de meeste benodigdheden al
opgenomen.

Design & Multimedia
Voor de lessen D&M audio, visueel en informatiekunde hebben de leerlingen
nodig:

● lijntjesschrift
● koptelefoon of oortjes. Dit hoeven geen dure exemplaren te zijn, maar

beide kanten moeten werken.
Deze materialen zijn de allereerste lesweek al nodig.

Gouden Tip:
● Voorzie schrift en koptelefoon van klas en naam.
● Stop oortjes in een klein plastic bakje (voorzien van klas en naam).

Anders is de kans groot dat deze kwetsbare materialen snel kapot
gaan tussen de boeken.



Schoolkosten

Het Newmancollege vraagt aan ouders een jaarlijkse bijdrage in de kosten.
De inning van deze bijdrage verloopt volgens onderstaande informatie (zie
‘betaling schoolkosten’). 

Vanaf 1 augustus 2021 is de wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage in het
voortgezet onderwijs aangescherpt. In de wetgeving is expliciet duidelijk
gemaakt dat leerlingen mee moeten kunnen doen met alle activiteiten die
de school organiseert, ook als ouder de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen.
Het Newmancollege maakt deel uit de Stichting Katholiek Voortgezet
Onderwijs Breda en omstreken (SKVOB e.o.). Naar aanleiding van de nieuwe
wetgeving zijn er binnen de stichting voor het schooljaar 2021-2022 afspraken
gemaakt over de schoolkosten. Newmancollege hanteert bij het bepalen
van de schoolkosten de stichtingsbrede afspraken en onderbouwing, die
hieronder wordt toegelicht.

Vrijwillige ouderbijdrage
Onder de vrijwillige ouderbijdrage vallen de kosten voor het gebruik van een
kluisje op school, de mogelijkheid tot kosteloos printen op school, een
bijdrage in de kosten voor eendaagse excursies en activiteiten en een
bijdrage in de kosten van vieringen/evenementen zoals sportdagen, Kerst,
Pasen, etc.
De vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2021-2022 is vastgesteld op €65,00
per leerling. Voor dit bedrag is instemming gegeven door de oudergeleding
van de medezeggenschapsraad.

Bijdrage Technasium
Van leerlingen die ervoor hebben gekozen om deel te nemen aan het
technasium vragen we een bijdrage van €110,- per jaar. De bijdrage voorziet
in een gedeeltelijke dekking van de extra kosten voor excursies, wedstrijden
en verbruiksmaterialen.

Meerdaagse reizen en activiteiten (vanaf leerjaar 2)
Meerdaagse reizen en activiteiten hebben een educatief karakter. De
bijdragen voor deze reizen en activiteiten bedragen: 

● de reis- en verblijfskosten van reizen en activiteiten die in het betreffende
jaar worden gemaakt 

● de daarbij behorende toegangskosten van instellingen die bij de
excursies en reizen worden bezocht. 

● de ongevallen- en reisverzekering.
Ouders ontvangen van elke meerdaagse reis of activiteit ruim van
tevoren bericht over vertrek- en aankomsttijden, plus aanvullende informatie
over het programma en de organisatie. Indien een leerling onmogelijk aan
een reis of excursie kan deelnemen, krijgt hij/zij een vervangend programma
aangeboden.  



Niet (kunnen) betalen
Het Newmancollege wil dat alle leerlingen aan de schoolactiviteiten kunnen
deelnemen. Het (nog) niet betalen van de ouderbijdrage leidt niet tot
uitsluiting van deelname van leerlingen aan activiteiten. Ouders die niet
kunnen bijdragen, kunnen een beroep doen op de Stichting Leergeld (zie
direct hieronder). Als ouders niet het volledige bedrag in één keer kunnen of
willen bijdragen, kunnen een beroep doen op de betalingsregeling van de
school. Beide mogelijkheden worden hieronder besproken.
 
Stichting Leergeld
Voor ouders met lage inkomens is er in de gemeente Breda de mogelijkheid
voor financiële ondersteuning. De regeling wordt uitgevoerd door de
Stichting Leergeld (https://www.leergeld.nl/breda/). Via deze stichting is ook
ondersteuning mogelijk voor deelname aan sportverenigingen of culturele
activiteiten. De Stichting Leergeld voert een inkomenstoets uit. Een folder over
de Stichting Leergeld is via de school te verkrijgen.
 
Mogelijkheden van de school
Als ouders een beroep willen doen op de betalingsregeling van de school
dan kunnen zij hiervoor contact opnemen met de betrokken afdelingsleider.
Deze zal het verzoek indienen bij de directie. Uiteindelijk beslist de rector over
wijze waarop een betalingsregeling wordt afgesproken.

Restitutieregeling
Bij tussentijdse uitschrijving is de volgende restitutieregeling van toepassing:
Bij uitschrijving voor 1 januari van het volgende kalenderjaar krijgt u 50% retour
van de algemene bijdrage per leerjaar. De bijdrage voor excursies,
introductieprogramma’s en overige activiteiten zal geretourneerd worden
voor zover daarvan nog geen gebruik gemaakt is.
Bij uitschrijving na 1 januari van het volgende kalenderjaar zal geen restitutie
meer plaatsvinden van de algemene bijdrage per leerjaar. De bijdrage voor
excursies, introductieprogramma’s en overige activiteiten zal geretourneerd
worden voor zover daarvan nog geen gebruik gemaakt is.

https://www.leergeld.nl/breda/
https://www.leergeld.nl/breda/


mentoren brugklassen

e-mailadressen

BT1a Mw. A. de Putter adeputter@newmancollege.nl

T1b Hr. W. Adriaensen wadriaensen@newmancollege.nl

T1c Mw. O. Raymakers oraymakers@newmancollege.nl

BT1d Hr. M. van Gurp mvangurp@newmancollege.nl

BT1e Hr. R. Hosli rhosli@newmancollege.nl

B1f Mw. R. Verwijmeren rverwijmeren@newmancollege.nl

B1g Hr. J. Springvloet jspringvloet@newmancollege.nl

B1h Hr. R. Tokaai rtokaai@newmancollege.nl

B1i Mw. B. Bakers bbakers@newmancollege.nl

B1j Mw. C. Damen cdamen@newmancollege.nl

Wanneer u de mentor telefonisch wilt spreken dan kunt bellen naar het
algemene nummer van de school. Niet alle docenten zijn elke dag op school
en tijdens de lessen is er natuurlijk vrijwel niemand te bereiken. Met een
mailtje hebt u rechtstreeks contact met de mentor.

mailto:adeputter@newmancollege.nl
mailto:wadriaensen@newmancollege.nl
mailto:oraymakers@newmancollege.nl
mailto:mdittmer@newmancollege.nl
mailto:rhosli@newmancollege.nl
mailto:rverwijmeren@newmancollege.nl
mailto:jspringvloet@newmancollege.nl
mailto:rtokaai@newmancollege.nl
mailto:bbakers@newmancollege.nl
mailto:cdamen@newmancollege.nl


Newmancollege
Verviersstraat 4
4826 HT Breda
telefoon: 076 5810450

e-mail: secretariaat@newmancollege.nl
website: www.newmancollege.nl

afdelingsleider: B. Koevoets
e-mail: bkoevoets@newmancollege.nl

mailto:secretariaat@newmancollege.nl
mailto:bkoevoets@newmancollege.nl

