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Agenda 

3 september 

Studiemiddag personeel.  
Leerlingen zijn om 12:05 uur vrij. 

Stage gaat gewoon door. 

24 september 

Inloopavond Leerwerkbedrijf 

1 oktober 

Studiemiddag personeel.  
Leerlingen zijn om 12:05 uur vrij. 

Stage gaat gewoon door. 

14 t/m 18 oktober 

Herfstvakantie 

Deze nieuwsbrief is de eerste van het nieuwe schooljaar. 

Ook  dit  jaar  kunt  u  regelmatig  een  nieuwsbrief ver-

wachten met informatie en actualiteiten van dat moment. 

De nieuwsbrief wordt tevens geplaatst op onze website.  

De eerste nieuwsbrief wordt op papier meegegeven aan 

alle leerlingen uit klas 1.  Alle (volgende) nieuwsbrieven 

versturen wij per email. We doen dat vanuit Magister.  

Op de website www.praktijkschoolbreda.nl staat niet al-

leen algemene informatie over de school, maar ook de 

schoolgids (als pdf-bestand) en de agenda zijn op deze 

site te vinden. Dagelijks worden er eventuele roosterwijzi-

gingen op geplaatst op het dagrooster. De leerlingen kun-

nen dus, voordat zij van huis vertrekken, zien of er voor 

hen die dag andere lestijden gelden. (Zie ook Magister) 

U heeft een brief  over de vrijwillige ouderbijdrage ontvan-

gen. Deze bijdrage is bestemd voor de huur van een 

kluisje en wordt gebruikt voor activiteiten tijdens de activi-

teitenweek (o.a. schoolreis).  Wij willen u vriendelijk ver-

zoeken de ouderbijdrage contant te betalen bij de admi-

nistratie van school (van dinsdag t/m vrijdag) en niet over 

te maken!  Bij overmaken is het namelijk voor ons niet 

altijd duidelijk van wie het geld afkomstig is. In de loop 

van het schooljaar zijn er nog een drietal activiteiten waar-

voor leerlingen zich kunnen inschrijven en waarvoor nog 

een aparte bijdrage wordt gevraagd; schoolfeest (€5,00),  

einde kalenderjaar activiteit (€7,50) en einde schooljaar 

activiteit (€7,50).   

Met de Magister App en de Webapplicatie 

(https://rocwb.magister.net) is er altijd en overal op elk 

apparaat de laatste informatie van school  beschikbaar 

voor leerlingen en ouders.  

Roosterwijzigingen*, actuele roosters, absenties en cijfers 

zijn direct in te zien.  Ouders van nieuwe leerlingen krij-

gen binnenkort de inloggevens voor Magister via de post 

toegestuurd.  

*Praktijkschool Breda heeft een ingewikkeld rooster 

(rooster op maat voor elke leerling) Daardoor kunnen we 

helaas niet alle wijzigingen verwerken in Magister. Raad-

pleeg daarom ook altijd het dagrooster op onze site. 
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Je wordt dit  schooljaar 18 jaar en zit op het voortgezet onderwijs. Je krijgt dan een tegemoet-
koming voor scholieren. Deze tegemoetkoming scholieren is een gift. Het is verstandig 
de tegemoetkoming twee maanden voor je verjaardag al aan te vragen.   

Wanneer gaat het in?   
Je tegemoetkoming gaat in vanaf het kwartaal na je 18e verjaardag.  Dit kan dus zijn op: 1 janu-
ari, 1 april,  1 juli of 1 oktober. Je ouders krijgen dan ook geen kinderbijslag meer voor jou. De 
tegemoetkoming wordt uitbetaald aan het eind van elke maand.   

Hoe werkt het?   
Je krijgt in elk geval de basistoelage. Afhankelijk van het inkomen van je ouders kun je ook nog 
een aanvullende toelage krijgen. Je kunt de tegemoetkoming scholieren aanvragen op 
www.duo.nl  

Let op: Als scholier heb je nooit recht op een ov-jaarkaart van DUO, ook niet als je de Entree-
opleiding bij ons op school doet. Vraag deze dus ook niet aan om hoge boetes te voorkomen.  

Als je 18 bent, moet je een eigen zorgverzekering afsluiten. Je krijgt hiervan bericht van je zorg-
verzekeraar. Je kunt hiervoor zodra je 18 geworden bent zorgtoeslag aanvragen op 
www.belastingdienst.nl. Je krijgt dan iedere maand een bedrag op je rekening om de zorgpre-
mie te betalen. Zorgtoeslag krijg je per de 1e van de maand na je 18e verjaardag. Het wordt 
pas aan het eind van de maand uitbetaald.  
Om beide aanvragen te doen, kun je het beste je DigiD gebruiken. Dit is een gebruikersnaam 
met wachtwoord waarmee je inlogt op websites van de overheid. Als je nog geen DigiD hebt, 
kun je die aanvragen op www.digid.nl. Vraag hierbij gelijk ook “controle via SMS” aan. Binnen 
een paar dagen heb je de gegevens binnen en kun je de tegemoetkoming/zorgtoeslag aanvra-
gen.  

Op de www.praktijkschoolbreda.nl vind je alle informatie nog eens op een rijtje bij “Onze 
Schooldocumenten”. Mocht je er zelf niet uitkomen, loop dan even binnen bij mevrouw Bastia-
nen.   

Dit schooljaar krijgen de leerlingen géén rapport meer. Alle behaalde cijfers zijn in Magister 

door ouders en leerlingen in te zien. Wij gaan het accent leggen op het IOP, het individueel  

ontwikkelings plan. Het IOP wordt tijdens de ouderavonden besproken. 

Voor alle deelnemers van ROC West-Brabant, en dus ook voor leerlingen van Praktijkschool 

Breda geldt dat deze gratis gebruik kunnen maken van het Microsoft Office 365 pakket (Pro-

plus). Het pakket mag op 5 apparaten worden geïnstalleerd. Hoe Office 365 te installeren kunt 

u vinden op de website van school onder de knop “Onze schooldocumenten”.  

Ondersteuning nodig bij de schoolkosten?  

 

Voor veel kinderen is de schooltijd een spannende en leuke tijd. Voor u misschien juist een las-

tige tijd omdat schoolgaande kinderen ook extra kosten met zich meebrengen. Bijvoorbeeld 

kosten voor schoolspullen, boeken, computer, schoolreisje of smartphone.   

De Gemeente Breda vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen, ook kinderen die opgroei-

en in een gezin met een laag inkomen. Heeft u een bijstandsuitkering of (tijdelijk) een laag inko-

men, dan kunt u voor deze schoolkosten mogelijk gebruik maken van het School-startpakket.   

Het Schoolstartpakket is een vergoeding voor kinderen van 12 tot 18 jaar. Ook als u meer hulp 

nodig heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente om dit te bespreken. Zo komt u wellicht 

ook in aanmerking voor de Bredapas. Dit is een pas waarmee u of uw kind met korting gebruik 

kunt maken van diverse activiteiten in Breda. Informatie hierover vindt u op de website  

https://www.breda.nl/bredapas  

 

U kunt een aanvraag indienen op de website https://www.breda.nl/schoolstartpakket. Hier vindt 

u ook meer informatie. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met het Servicepunt van de 

Gemeente Breda via telefoonnummer 14076 of een e-mail sturen naar school-

startpakket@breda.nl 

De gemeente werkt voor de uitvoering van het schoolstartpakket intensief samen met Stichting 

Leergeld Breda http://www.leergeld.nl/breda/ 
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Herfstvakantie 2019 14 oktober t/m 18 oktober 2019  

Kerstvakantie 2019-2020  23 december 2019 t/m 3 januari 2020  

Voorjaarsvakantie 2020  24 t/m 28 februari 2020  

Goede Vrijdag en 2e Paasdag 2020 10 april 2020 april t/m 13 april 2020  

Meivakantie 2020 20 april t/m 1 mei 2020  

Bevrijdingsdag 2020 5 mei 2020 

Hemelvaart 2020 21 en 22 mei 2020  

2e Pinksterdag 2020  1 juni 2020  

Zomervakantie 2020 13 juli t/m 21 augustus 2020  

Niets zo vervelend als een gestolen fiets. Of het nou een nieuwe  fiets is of een tweedehands 

fiets die je ergens op een rommelmarkt voor een paar tientjes op de kop hebt getikt, je wilt hem 

gewoon vinden op de plek waar je hem achter hebt gelaten. Fietsdiefstal compleet voorkomen 

is helaas niet mogelijk, maar er is wel een manier om het fietsendieven zo lastig mogelijk te ma-

ken. Zet je fiets op slot! Vorig schooljaar zijn er een aantal fietsen ongevraagd meegenomen 

vanaf het schoolterrein door onbekenden. Geen van deze fietsen stond op slot! 

Tijdens de middagpauze van 12:05 uur tot 12:35 uur bestaat de mogelijkheid om een lekkere 

kop soep, een belegd broodje of een salade te eten. Een kopje soep kost € 0,60 en een broodje 

€ 1,20. Een verse salade kost €1,50. Soep, broodjes en salades worden dagelijks vers gemaakt 

door de leerlingen van de afdeling Zorg & welzijn. Je bent welkom in ons schoolrestaurant.  

Geen geld om mee te doen aan ………..Als er thuis te weinig geld is, helpt het Jeugdfonds & 

Cultuur Breda. Ze betalen de contributie, het lesgeld en de attributen zoals sportkleding, dans-

schoenen of de huur van een instrument. Meer weten? Mail naar breda@jeugdfondssport.nl    

Telefoons worden steeds luxer en duurder. En alle ouders gunnen hun kinderen het beste. Ge-
volg is dat steeds meer kinderen met heel dure telefoons, soms wel met een waarde van 
€1000,00 op school komen.  
Binnen de lessen is het niet toegestaan om de telefoon te gebruiken. Dit is ook opgenomen in 
het reglement sociale media voor deelnemers (te raadplegen via deze link:  
 
https://www.rocwb.nl/upload/documenten/1/Regelingen%20%20procedures//Leerlingenstatuut-
2015-2017.pdf 

En zeker bij de praktijkvakken kan een telefoon makkelijk beschadigen. Aan het begin van de 
les vragen docenten soms om de telefoons in een mandje te doen, maar het is voor de docen-
ten niet mogelijk bij te houden wie zijn telefoon wel, en wie zijn telefoon niet in het mandje heeft 
gedaan. Laat staan dat de docent kan bijhouden van wie welke  telefoon is.  

Soms zitten leerlingen in de les op hun telefoon. Dat is erg storend en is ook niet toegestaan. 
De docent vraagt dan om de telefoon in te leveren. Maar ook daar kan dan iets  misgaan. Een 
telefoon kan vallen en daardoor beschadigen. Een telefoon kan ook  kwijtraken.  
Met deze brief willen we u en jullie erop wijzen dat het meenemen van een telefoon naar school 
op uw of jullie eigen initiatief gebeurt. De school vraagt niet  aan leerlingen om een telefoon 
mee te nemen. Als je vindt dat je een telefoon mee moet nemen, dan is  de veiligste plek om 
een telefoon op school te bewaren je eigen kluisje.  

Bij beschadiging, verlies of diefstal van de mobiele telefoon is de school in beginsel niet  aan-
sprakelijk voor de schade. Dit is ook opgenomen in het leerlingenstatuut.   
De keuze waardevolle telefoons mee naar school te nemen, brengt het risico van verlies en/of 
beschadiging met zich mee. Dat risico wordt genomen door de degene die deze keuze maakt. 
Alleen hij of zij is verantwoordelijk voor de gevolgen van die beslissing. Praktijkschool Breda 
vergoedt dan ook geen schade aan telefoons die door leerlingen  worden meegebracht naar 
school, wanneer de school niet gevraagd heeft de telefoon mee te brengen.  
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  Ook dit jaar begroeten wij weer een aantal nieuwe collega’s: 

 
 

 

 

https://nl-nl.facebook.com/PsbUitstroom   

 

https://nl-nl.facebook.com/praktijkschool   

 

 

 

www.praktijkschoolbreda.nl  

Wij bereiden uw zoon of dochter stap voor stap voor op een duurzame plaats op de arbeids-

markt. Een heel belangrijk aspect hierbij is “veilig werken”.  Vanuit verschillende richtingen be-

reiken ons steeds vaker berichten dat de kleding waarin leerlingen komen werken/sporten niet 

voldoet aan de veiligheids-/kledingvoorschriften die voor de verschillende locaties gelden.   

Wij wijzen u daarom graag op het kledingprotocol dat geldt binnen onze school. Het kledingpro-

tocol is bij deze nieuwsbrief bijgevoegd.  

Eveline van Dun 

Onderwijsassistent 

Jacco Peters 

Onderwijsassistent 

Marko Verhees 

Onderwijsassistent 

Mariska van Vooren 

Docent 

Bob Schenkels 

Docent 

Aram Voermans 

Docent 

Linsey Huijbregts 

Docent 

Janneke de Boer 

Docent 

Wij wensen ze veel succes! 



5 

 
 
 
KLEDINGVOORSCHRIFT CURIO PRAKTIJKSCHOOL 
 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

  

 
Wij bereiden leerlingen voor op toekomstig werken, zoals in het reguliere bedrijfsleven. 
 
Binnen het toekomstige werkveld gelden ook vaak specifieke kledingvoorschriften die te maken hebben 
met:     

   - veiligheid  

   - discriminatie 

   - communicatie 

   - aanstoot geven 

   - gezondheid en hygiëne  

 

Wij laten leerlingen gedurende hun schooltijd wennen aan hetgeen ze later in het bedrijfsleven ook  
tegen komen en coachen ze hierop. 

Veiligheid: 
Het dragen van veiligheidsschoenen en de aangeboden werkkleding is verplicht. Dragen van sieraden 
waaraan je jezelf kunt verwonden tijdens het werk is niet toegestaan (kettingen, piercings, oorbellen, 
horloges, e.d.). De haardracht moet worden aangepast aan veiligheid en doelmatigheid (bijvoorbeeld 
haar in een staartje). 

Discriminatie:  
Discriminerende symbolen en/of choquerende teksten en bedrukkingen op kleding of andere persoonlij-
ke voorwerpen zijn niet toegestaan. 

Communicatie: 
Wij gaan voor een open communicatie, waarbij lichaamstaal ook een rol speelt. Daarom is kleding die 
de gezichtsuitdrukking kan verbergen enkel onder bepaalde vooraf afgesproken voorwaarden toege-
staan. Het gezicht is geheel onbedekt zodat optimale communicatie mogelijk is en gelaatsuitdrukkingen, 
ogen en mondbewegingen goed zichtbaar zijn. Het dragen van hoofddeksels (hoeden, petten en mut-
sen) is niet toegestaan. Hoofdoeken, gedragen vanuit geloofsovertuiging, zijn toegestaan. Er kan ge-
vraagd worden om een sporthoofddoek te dragen vanwege veiligheidsredenen. 

Aanstootgevend: 
De meeste leerlingen doen graag mee aan de nieuwste mode maar niet alle mode is geschikt  
om  tijdens de lessen te dragen. Kleding die grote delen van het lichaam onbedekt laat past niet  
bij een werksfeer of toekomstig werk. Bijvoorbeeld: korte hemdjes en diepe decolletés.  

Gezondheid en hygiëne: 
Vieze, onfris ruikende kleding en opvallende lichaamsgeuren vallen in de categorie ongewenst.    

 

Indien een leerling zich niet houdt aan de bovenstaande voorschriften, zal een teamlid de leerling hierop 
aanspreken en indien nodig contact opnemen met ouders en/of verzorgers.  
 

 

Team Curio praktijkschool 


