INFORMATIE SCHOOLJAAR 2016 - 2017
Het Michaël college in Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en mavo. De school is
onderdeel van Scholengemeenschap Breda, unit Markenhage.
Rond eind februari 2017 zal de school verhuizen naar de Emerweg te Breda, waar wij deel uitmaken van de nieuwe campus
tezamen met Markenhage en het Orion Lyceum.
BEZOEKADRES
Vijverstraat 1
4841 AT Prinsenbeek
Tel.: 076 5 43 18 88
Fax: 076 5 43 18 80

POSTADRES
Postbus 62
4840 AB Prinsenbeek

OPENINGSTIJDEN EN BEREIKBAARHEID ADMINISTRATIE
De school is geopend van maandag t/m vrijdag van 07.30
- 16.30 uur. De administratie is telefonisch bereikbaar op
bovengenoemde gegevens van 07.30 – 14.30 uur. De
docenten zijn bereikbaar via een persoonlijk emailadres
(zie onze website onder ‘contact’). Binnen vijf werkdagen
kunt u een reactie verwachten.
VOBW
De Vereniging Ouders Bovenbouwonderwijs WestBrabant heeft als doel het voorgezet onderwijs in de
geest van de pedagogische aanwijzingen van Rudolf
Steiner in stand te houden en te bevorderen. Ouder(s) en
verzorger(s) die een kind aanmelden op het Michaël
college Prinsenbeek worden automatisch lid van de
vereniging.
Emailadres secretariaat: info@vobw.nl
Emailadres financiële zaken: Annette@vobw.nl

SCHOOLLEIDING
Dhr. Micha Wijngaards, locatiedirecteur
Dhr. Herman de Raat, afdelingsleider
Dhr. Eric van Helden, decaan
Mw. Anke Bakker, middenbouwcoördinator
COÖRDINATOREN
Mw. Anke Bakker, Middenbouw (klas 7 en 8)
Dhr. Herman de Raat, Bovenbouw (klas 9 t/m 12)
Mw. Ingrid Raijmaekers, ondersteuningscoördinator
LESVERZUIM
Indien uw kind door ziekte niet naar school kan komen,
dient u dit als ouder of verzorger vóór 09.00 uur
telefonisch bij de administratie te melden. Afspraken
bij de dokter etc., dient u ruim van te voren, schriftelijk
te melden aan de administratie. Leerlingen uit de 11e
en de 12e klas melden ziekte zowel bij het Michaël
college als bij Markenhage. Lesverzuim wordt vermeld
op de tussenrapporten.
BUITENGEWOON VERLOF
Ouder(s)/verzorger(s) dienen een verzoek tot verlof
langer dan een dag , indien mogelijk uiterlijk twee
weken voor ingang van verlof, schriftelijk in te dienen
bij de locatiedirecteur. Buitengewoon verlof - van een
dag of dagdeel - kan worden aangevraagd bij de
Middenbouw- of Bovenbouwcoördinator.

COMMUNICATIE MET OUDER(S)/VERZORGER(S)
Het Michaël college hecht grote waarde aan een open
communicatie met u als ouder(s)/verzorger(s). Wij
doen dit door gebruik te maken van:


Schoolgids 2016-2017
Alle informatie over het schooljaar 2016-2017 is
terug te lezen in de Michaël college Schoolgids
2016-2017. Deze is digitaal te bekijken via
www.michaelcollege.nl .



NUMichaël nieuwsbrief
NUMichaël is een tweewekelijks informatiebulletin
voor ouder(s)/verzorger(s), leerlingen en personeel
van het Michaël college. Wij willen u via dit bulletin
informeren over activiteiten op onze school en
over de achtergronden van ons onderwijs.
Daarnaast zullen wij in woord en beeld verslag
doen van die activiteiten, zodat wij allen een
actueel en levendig beeld krijgen van de school die
wij samen vorm geven.



Website www.michaelcollege.nl
Op onze website vindt u de meest recente
informatie, zoals roosters en roosterwijzigingen, de
schoolgids, de nieuwsbrief en de agenda met
belangrijke data voor ouders en leerlingen.
U heeft/krijgt een persoonlijke inlogcode voor de
toegang tot Magister, waar u de cijfers en
vorderingen van uw kind(eren) kunt bekijken.

CONTACTGEGEVENS WIJZIGEN
Wijzigingen in uw contactgegevens graag via een email
melden aan de administratie (info@michaelcollege.nl).
Vermeldt u bij het doorgeven van wijzigingen voor- en
achternaam van uw kind(eren).
LESTIJDEN
Het Michaël college kent een 50-minutenrooster,
behalve op donderdag. Dan is een lesuur 40 minuten.
ma/di/wo/vrij
Periodeles
Pauze
3e uur
4e uur
5e uur
Pauze
6e uur
7e uur
8e uur

08.35
10.15
10.30
11.20
12.15
13.00
13.30
14.20
15.10

donderdag
Periodeles
Pauze
3e uur
4e uur
5e uur
Pauze
6e uur
7e uur
8e uur
Inhaal- en nablijfuur

08.35
09.55
10.10
10.50
11.30
12.10
12.40
13.20
14.00
14.40

BELANGRIJKE DATA 2016-2017
26 sep
Algemene Ouderavond
29 sep
Michaëlsfeest
13 t/m 21 okt
Klas 12 werkweek
17 t/m 21 okt
Klas 10 werkweek
22 nov
Informatieavond ouders nieuwe
leerlingen 2017-2018
1 dec
Rapport 1
5 dec
Sinterklaas
12 en 14 dec
Rapportgesprekken
22 dec
Kerstviering
24 en 25 jan
Centrale Voorlichting
5 feb
Open Dag
13 t/m 24 feb
Klas 9 t/m 12 Stages
7 en 8 mrt
Centrale Aanmelding
6 apr
Rapport 2
18 en 20 apr
Rapportgesprekken
12 t/m 22 mei
Centraal Examen (CE)
29 mei t/m 1 jun
Klas 10 Masterclass
9 en 10 jun
Klas 12 Eindpresentaties
14 jun
Uitslag Centraal Examen
19 t/m 22 jun
Centraal herexamen (CE2)
19 t/m 22 jun
Bezoek Poolse gasten
23 jun
Sint Jan
28 jun
Kennismaking leerlingen en
ouders nieuwe klas 7
29 jun
Klas 12 Eindgetuigschriften
30 jun
Uitslag Centraal herexamen (CE2)
13 jul
Rapport 3 en inleveren boeken
Diploma uitreiking
VAKANTIEROOSTER 2016-2017
Herfstvakantie
24 t/m 28 oktober
Kerstvakantie
26 december t/m 6 januari
Voorjaarsvakantie
27 feb t/m 3 maart
2e Paasdag
17 april
Meivakantie
24 april t/m 5 mei
Hemelvaart
25 mei
2e Pinksterdag
5 juni
Zomervakantie
17 juli t/m 25 augustus
Roostervrije dag
vrijdag 23 december
Roostervrije dag
vrijdag 26 mei

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE
De ouderbijdrage wordt geïnd en beheerd door de
oudervereniging (VOBW). De VOBW maakt hiervoor
gebruik van WIS Collect. WIS Collect is een veilige online
applicatie waarmee u zelf bepaalt of u gebruik maakt van
iDeal, een overboeking of een automatische incasso in
meerdere termijnen.

