
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5  Nieuws voor ouder(s)  

en verzorger(s) 

April 2018  

Inleiding 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Dit is de 5e nieuwsbrief dit schooljaar. Straks is het 
twee weken meivakantie. Een periode voor de 
leerlingen om even bij te tanken of voor te bereiden 
voor de schriftelijke examens die direct na de 
meivakantie starten. 
 
In deze nieuwsbrief vindt u verslag van activiteiten die 
hebben plaatsgevonden en informatie over activiteiten 
die nog plaats gaan vinden tot einde schooljaar. 
 
Wij wensen de leerlingen een welverdiende vakantie. 
 
Sacha Vingerhoeds 

Schoolleider Brederocollege 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Algemene zaken 

Centrale administratie 

Wijziging telefoon 

 

Een aantal van u zal het vast al opgemerkt hebben: 

ongeacht naar welke Brederolocatie u belt, uw 

gesprek binnenkomt bij de centrale administratie aan 

de locatie Brederostraat. 

Sinds kort zijn hier namelijk de telefooncentrale en de 

centrale administratie gevestigd. 

 

Onze administratief medewerkers geven uw bericht 

door aan de locatie van uw zoon/dochter, tevens 

mag u een ziekmelding altijd rechtstreeks mailen naar 

de leerkracht.  

 
Het algemene postadres voor alle locaties is: 
Het Brederocollege  
Inz. loc. (maak uw keuze uit; Balmakersveld, 
Brederostraat, Raaimoeren of Jacob Catssingel) 
Brederostraat 35 
4819 HG Breda 

 

Het nummer van de telefooncentrale is: 076-5233636 

 

Met vriendelijke groet, 

centrale administratie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heldenkamp voor kinderen van 7 t/m 14 jaar 
 

 
Onze sportschool organiseert een zomerkamp voor 
kinderen van 7 t/m 14 jaar, die wel een dosis 
zelfvertrouwen kunnen gebruiken. We zetten ons in 
om kinderen weerbaarder te maken zodat ze steviger 
in hun schoenen komen te staan. Het programma is 
bedoeld voor kinderen die gepest worden en voor 
zichzelf moeten leren opkomen.  
Daarnaast hebben we het over gezonde voeding, 
grenzen stellen en echte vriendschap.  
 
Hier zie je ons promofilmpje:  
https://m.youtube.com/watch?v=_cMgUXAOpaM  
 
Vriendelijke groet, 
Dana Paat (moeder van Kenau oud-leerling van Het 
Brederocollege 

www.egjjf.com/heldenkamp 

 

 

Breda Actief 
  
Vorige maand hebben de 
leerlingen tijdens de gymles 
kennis gemaakt met Ju Jitsu. 
Vond uw zoon/dochter de les 
heel leuk en wilt uw kind 
graag een keertje gaan kijken 
bij de vereniging? Dit kan! 
Trainers Harah en Natasha 
geven op verschillende dagen les.  
  
Maandag 18:15 tot 19:45  
(in Sportcentrum Topaasstraat, voor alle leeftijden) 
  
Dinsdag 18:00 tot 19:30 
(in de BRESS, voor alle leeftijden) 
  
Zaterdag 10:00 tot 11:30 
(in de BRESS, voor alle leeftijden) 
  
Neem eens een kijkje op de website van de 
vereniging. Je kunt altijd bellen of een mailtje sturen 
naar Harah en Natasha als je mee wil doen aan een 
les. 
  
 

https://m.youtube.com/watch?v=_cMgUXAOpaM
file://///brebs-dc/data/Administratie/Brederostraat/Nieuwsbrief/2017-2018/www.egjjf.com/heldenkamp


 
 

Leonis Ju Jitsu Club  
https://www.leonisjjclub.com/ 
leonisjjclub@gmail.com 
  
Vind uw zoon/dochter het fijner als iemand 
hem/haar helpt om een afspraak te maken voor de  
Ju Jitsu les? Laat het mij dan even weten want ik 
help je graag!  
Woon je niet in Breda en ben je opzoek naar een 
Ju Jitsu (of andere sport) vereniging bij jou in de 
buurt?  
Laat het mij ook even weten! Ik help je graag met 
het zoeken naar een geschikte sportvereniging!! 
  
Met vriendelijke groet, 
Veri Dautzenberg 
Sportcoach aangepast sporten 
076-5233555 
 
Breda Actief, vrijwillige inzet / sport en bewegen 
Aanwezig: ma, di, wo (ochtend), do en vr (ochtend) 

 

 

Studiekeuzeproces en alles wat daarbij komt 

kijken voor ouders 
 
Hermien Miltenburg schrijft als oudervoorlichter 
diverse blogs voor ouders over het studiekeuzeproces 
en alles wat daarbij komt kijken. Er staan veel 
interessante stukken op haar 
website: https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/ 
Hieronder een compilatie van het artikel 'stop 

pamperen volwassen kind'. 

Stop pamperen volwassen kind (maar wat 

doe je dan wel?) 

'Je wilt als ouder het allerbeste voor je kind, 

elke tegenvaller wil je voorkomen of, als dat 

niet kan, wegpoetsen. Ik herinner me 1001 

grote en kleine voorvallen waarin ik groot en 

klein leed voor mijn kinderen wou voorkomen. 

Een onmogelijke opgave en ook niet 

verstandig. Dat wist ik natuurlijk wel... maar 

toch. 'De liefdevolle wurggreep', noemt Ally het 

in haar artikel. 
'Zelf vond ik het erg lastig mijn kinderen te 

begeleiden bij studiekeuze en in het eerste 

studiejaar', aldus oudervoorlichter en blogger 

Hermien Miltenburg. Ondanks al mijn ervaring 

als docent, voelde ik me in mijn rol als moeder 

soms onzeker. Ik denk ook dat ik te ‘pusherig’ 

was, ik heb fouten gemaakt'. 
'Maar er is ook stress voor ouders… ‘gaat het 

allemaal wel goed met mijn kind?’ Daar komt 

dan nog bij dat hogescholen en universiteiten 

geen cijfers of persoonlijke gegevens van 

studenten aan ouders mogen vertellen. U krijgt 

als ouder geen ‘rapport’ te zien, u krijgt geen 

waarschuwing als uw zoon of dochter niet op 

college verschijnt of als hij of zij zijn bindend 

studieadvies mogelijk niet haalt. Als ouder 

moet je de verantwoordelijkheid voor je kind 

loslaten. 
Bent u dan helemaal niet meer belangrijk? O 

jazeker wel. De meeste studenten 

communiceren graag met hun ouders. Ik merk 

wel dat ouders moeten zoeken naar een 

nieuwe rol. Studenten hebben liever niet dat u 

zich ongevraagd bemoeit met de inhoud van de 

studiekeuze of met de inhoud van de vakken 

die ze kiezen op het hbo of de universiteit. Dat 

is ook inhoudelijk niet verstandig. U kent die 

studieinhoud immers helemaal niet… Wel 

praten studenten graag over de inhoud van de 

studie in relatie tot persoonlijke zaken… ‘Ik 

denk erover dat ik dit-en-dit ga doen. Dat 

houdt dat-en-dat in. Denk je dat zoiets bij me 

past?’ En ouders reageren dan vaak in de zin 

van: ‘Ik merk dat je twijfelt, denk er nog eens 

over na’ of ‘ja, dat herken ik wel bij je‘. Ook 

simpel erover praten helpt jongvolwassenen al 

om bepaalde beslissingen te nemen. U bent als 

ouder dan vooral een klankbord. Maar dat is o 

zo belangrijk! Mijn motto als 

oudervoorlichter: Stop pamperen volwassen 

kind, maar blijf vooral wel een betrokken 

ouder. 
Ik denk eigenlijk dat ouders heel goed in staat 

zijn hun volwassen kind te ondersteunen. 

Studiekiezers zeggen ook vaak (48%) dat hun 

ouders hun belangrijkste adviseur zijn. En ze 

geven voor deze ouderlijke coaching ook een 

hoog punt, een 8-. Eerstejaars studenten 

geven hun ouders zelfs nog een grotere rol, 

55-70% zegt dat hun ouders hun belangrijkste 

adviseur zijn. 

Aan deze ouders geef ik graag mee: ben 

betrokken bij uw kind, maar neem de 

verantwoordelijkheid niet over. De 

verantwoordelijkheid voor studiekeuze en 

studiesucces ligt bij de student. Leer uw kind 

die verantwoordelijkheid ook te dragen. 

Studeren is hartstikke leuk als je als student 

ontdekt wat echt bij je past en waar je echt 

voor wil gaan. Dan groei je als jongvolwassene 

en vind je, soms met vallen en opstaan, je 

eigen weg. En dat is wat ouders uiteindelijk 

ook graag willen'.  

 
 

 

 

 

 

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/bindend-studieadvies-mogelijk-niet-halen/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/bindend-studieadvies-mogelijk-niet-halen/


 
 

Nieuws uit de locaties 

Brederostraat 

 

Excursie naar NDSM werf in Amsterdam 

Op donderdag 5 april zijn de twee 3 TL klassen 
afgereisd naar Amsterdam om een bezoek te brengen 
aan de NDSM werf. Na een kort bezoek aan het 
centrum zijn we via de pond naar Amsterdam-Noord 
afgereisd, waar de werf gelegen is. 
Geschiedenis van de werf 
Vanaf de jaren twintig tot de jaren tachtig van de 
vorige eeuw was de NDSM-werf één van de grootste 
scheepswerven van de wereld. In 1946 ontstond de 
naam door een fusie: de Nederlandsche Dok en 
Scheepsbouw Maatschappij: de NDSM.  
De NDSM werd wereldwijd gezien als een zeer 
succesvol en vooruitstrevend bedrijf in de 
scheepvaartwereld.  
Na het staken van deze activiteiten werd dit 
uitgestrekte terrein – met haar imposante decor van 
kraanspoor, loodsen en een reusachtige hellingbaan – 
een thuishaven voor creatieve pioniers als Dogtroep 
en Robodock. 

 
Kunststad 
De logge scheepsbouwloods werd omgetoverd tot de 
Kunststad, een architectonisch monument met op dit 
moment ongeveer vierhonderd kunstenaars, 
vormgevers, architecten en decorbouwers: één van 
‘Neerlands’ grootste broedplaatsen. Tal van 
initiatieven volgden: Over het IJ-festival, Nieuw 
Dakota, muziekfestivals zoals Pitch en DGTL en 
andere culturele evenementen. 
Ook vestigde het grootste Street Art museum ter 
wereld zich dit jaar in de Lasloods op de werf. 
Daarnaast hebben bedrijven als Hema, Red Bull en 
MTV in NDSM een unieke thuisbasis gevonden. 
Binnenkort kan ook gewoond worden in deze ‘stad in 
een stad’.  
 

 

We zijn zeer gastvrij ontvangen door Rienke 
Enghardt, kunstenaar en mede oprichter van de 
Kunststad. Ruim anderhalf uur hebben we genoten 
van de spectaculaire uitzichten en vele interessante 
anekdotes over deze bijzondere plek. Tot slot heeft 
Rienke ons haar eigen atelier in de Kunststad laten 
zien. Ondanks het regenachtige en koude weer was 
dit een zeer geslaagde en inspirerende dag! 

 

 

Brederoquiz 10de editie 
 

Afgelopen woensdag 18 april heeft de 10de editie van 

de Brederoquiz plaatsgevonden. 

Dit was een daverend succes met vele liveacts, 

variërende vragen en smaakproeven! Juf karin heeft 

dit jaar extra uitgepakt voor dit jubileum.  

 

Het show duo meneer Jasper en juf Nicole hebben op 

een spectaculaire wijze de quiz gepresenteerd.  

 

De jury leden: juf Angelique J, juf Ellen v L, juf 

Rosanne, juf Suzanne, juf Yvonne en meneer Rachid 

hadden handen te kort om alle antwoorden na te 

kijken en hielden de uitslag tot op het laatste moment 

heel spannend. 

 

Alle 15 teams hebben ontzettend fanatiek gestreden 

om de 1ste prijs in de wacht te slepen. 

 

De prijs voor de meest originele teamnaam ging 

naar het team met de naam: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juf Ilse 

Leerlingen Romy en Caylee 

 

 

Op de 3de plaats: 

'Quizzutwel' 

 

 

 

zutwel 
 

Juf Nina en meneer Pieter 

Leerlingen Frederieke, Stan en Thomas 



 
 

Op de 2de plaats: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juf Ilke 

Leerlingen Gijs Jasper Pepijn 

 

 

En de gigantische winnaars van deze editie zijn 

dit jaar geworden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juf Debbie en meneer Jerôme 

Leerlingen Kalina, Leontine, Robin en Sebastiaan 

 

 

 

Alle winnaars bij elkaar 

 

Niet getreurd dit jaar was er voor alle teams die geen 

prijs in de wacht hebben te weten slepen een leuke 

troostprijs. 

 

 

 

Jacob Catssingel 

 
Gesprek met mevrouw Nijenhuis – geïnterneerd in 

twee Jappenkampen tijdens WOII, 

Op donderdag 5 april hebben alle havo 4 en 5 klassen 

het verhaal gehoord van mevrouw Nijenhuis. Zij is 92 

jaar en heeft tijdens haar jeugd 3 jaar in twee 

verschillende interneringskampen gezeten.  

Dit waren kampen die de Japanners hadden opgericht 

in Indonesië tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze kon 

zich nog goed herinneren hoe het er daar aan toe 

ging en aan de hand van een lijstje en een 

PowerPoint presentatie vertelde ze honderduit over 

die tijd. Ze was ook blij haar verhaal te kunnen doen, 

omdat ze zelf altijd vindt dat er weinig aandacht 

bestaat voor deze kampen. 

De leerlingen waren goed voorbereid door juf Daniëlle 

van Nederlands, meneer Rick en juf Wendy die voor 

geschiedenis het verhaal hadden voorbereid. Tijdens 

de voorbereiding konden de leerlingen vragen 

opschrijven die ze belangrijk vonden. De meeste 

vragen werden echter al tijdens het verhaal 

beantwoord door mevrouw Nijenhuis. 

Mevrouw Nijenhuis vond het heel erg bijzonder en 

een geweldige ervaring om dit te mogen doen op het 

Bredero College. De leerlingen waren zo aandachtig 

aan het luisteren, dat sommigen op het puntje van 

hun stoel zaten. In het begin was ze best nerveus, 

maar de spanning ebde snel weg toen ze eenmaal 

was begonnen aan haar verhaal. 

Juf Angelique van Wilpen (dochter van mevrouw 

Nijenhuis) 

 

Vooraankondiging 

Deelraad-verkiezingen 

Brederocollege 

Wat doet de Deelraad? 

Een Deelraad heeft wettelijke instemmings- en 

adviesbevoegdheden. Daarnaast heeft zij het recht op 

initiatief. Zo wordt de raad om instemming gevraagd 

over de schoolgids en bijvoorbeeld bij eventuele 

veranderingen van de onderwijskundige doelstellingen 

van de school. De Deelraad heeft de bevoegdheid tot 

advies bij het wijzigen van een lesrooster, het jaarplan 

en wijziging van de organisatie van de school. 

Daarnaast buigt de raad zich over de begroting.  

De Deelraad heeft niet alleen gemeenschappelijke 

bevoegdheden, maar de oudergeleding en de 

personeelsgeleding hebben ook aparte 

bevoegdheden.  

 

De huidige Deelraad van het Brederocollege bestaat 

uit 4 personeelsleden en 4 leden uit de oudergeleding. 

Per einde schooljaar gaan er een groot aantal 

vacatures ontstaan, zowel onder personeel als 

ouders. Na de meivakantie wil de DR verkiezingen uit 

gaan zetten. Wij willen iedereen alvast vragen om na 

te denken over eventuele deelname.  



 
 

 

Daarnaast werkt Koraal op dit moment aan een 

nieuwe stijl medezeggenschap, waarover een filmpje 

is gemaakt: 

https://youtu.be/RdPljNDWAhE 

 

Omdat Koraal een integraal pakket van zorg en 

onderwijs biedt, vraagt dit ook om passende 

medezeggenschap. Dit betekent dat we samen 

bouwen aan een medezeggenschap waarin we 

geloven in bouwstenen als passie, professionaliteit, 

participatie en persoonlijk leiderschap.  

Belangrijk is dat deze visie gedragen wordt in de 

organisatie. 

 
 

Examennieuws   

De rekentoets 2F en 3F zijn reeds afgenomen en de 

resultaten worden verwacht na de meivakantie. 

  

Voor de 4de jaars BBL/KBL leerlingen zijn deze week 

de digitale examens afgenomen van 16 t/m 21 april. 

Het vak Engelschrijfvaardigheid zal voor deze 

leerlingen na de meivakantie plaatsvinden.  

 

Voor alle 4de jaars TL en 5de jaars Havo leerlingen 

starten de schriftelijke examens na de meivakantie 

van 7 mei t/m 28 mei, steeds afhankelijk van niveau 

en vakken die de leerling afneemt. 

 

Tevens wordt in deze periode de pilot 

maatschappijleer afgenomen voor alle 3de jaars 

BBL/KBL en TL leerlingen. 

 

De mondelinge examens zullen plaatsvinden op de 

volgende datums: 

 

 Zaterdag 23 juni 

 Zaterdag 30 juni 

 Maandag 2 juli t/m vrijdag 6 juli 

 

                              

Wij wensen de leerlingen heel veel succes!!! 
 

 

Belangrijke data voor in de 

agenda; 

 

7 mei t/m 28 mei Afname schriftelijke examens 

 

10 & 11 mei Hemelvaartonderbreking alle 

leerlingen zijn vrij 

 

21 mei Tweede pinksterdag alle 

leerlingen zijn vrij 

 

15 juni Studiedag alle leerlingen zijn 

vrij 

 

  

 

 

 

 

De volgende nieuwsbrief 
verschijnt 20 april 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Driespan 
 
 

Het Brederocollege 

076-5233636 

brederocollege@koraalgroep.nl 

https://youtu.be/RdPljNDWAhE

