
Belangrijke informatie 

schooljaar 2022-2023

Bellen bij ziekte en afwezigheid
Als je onverwacht niet naar school kunt, dan moeten je ouders dit vóór 08.30 uur melden: via 

mail absentie@brederomavo.vova.nl of telefonisch (020) 579 72 30. “Medische” afspraken 

zoals bij de tandarts, fysiotherapeut, etc. melden de ouders/verzorgers altijd vooraf.

De 5 Gouden 
Bredero-regels
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.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over het onderwijs 

op onze school in onze digitale schoolgids op  

brederomavo.nl/onze-school/schoolgids/

Magister
Magister 6 is het leerlingvolgsysteem 

waarmee de school werkt. Hierin kun 

je onder andere je cijfers, je rooster, je 

huiswerk en je aanwezigheid vinden. 

Ook is dit de plek (de ELO) waar je kunt 

inloggen voor je digitale lesmateriaal. Voor 

Magister heb je inloggegevens nodig, dit 

is je leerlingnummer. Dit ontvang je aan 

het begin van het schooljaar. Bewaar deze 

gegevens goed. Je ouders ontvangen op 

de ouderavond een aparte inlog, waarmee 

zij goed kunnen zien hoe het met je gaat 

op school. Speciaal voor leerlingen en 

ouders is er de Magister app. Die heet 

Magister 6 en kun je gratis downloaden in 

de App Store of Google Play. Handig! Het 

Magister-account is persoonlijk.

Vakanties
Herfstvakantie maandag 17 oktober 2022 t/m vrijdag 21 oktober 2022

Kerstvakantie maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie maandag 27 februari 2023 t/m vrijdag 3 maart 2023

Tweede Paasdag  maandag 10 april 2023

Meivakantie maandag 24 april 2023 t/m vrijdag 5 mei 2023

Hemelvaart  donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei 2023

Pinksteren  maandag 29 mei 2023

Zomervakantie maandag 24 juli 2023 t/m vrijdag 1 september 2023
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Lestijden
Normaal lesrooster
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


