
 
 
 
 
 
Bewaarkaart 2022 - 2023 
 
Samen ontwikkelen we jouw talenten!  
Op deze bewaarkaart vindt u praktische informatie voor dit 
schooljaar.  
 
Website 
Op www.emelwerda.nl vindt u onze online schoolgids 
(schoolwiki), informatiebrochure, jaarkalender, de 
handleiding voor Magister (bij ‘downloads’) en de links naar 
Facebook en Twitter.  
 
Magister 
Leerlinggegevens, cijfers en absentie worden geregistreerd 
in Magister. Hiervoor ontvangt u een gebruikersnaam en 
een wachtwoord.   
Toestemming gebruik gegevens Na het inloggen in Magister 
is het mogelijk toestemming te geven voor het gebruik van 
gegevens. Instellingen -> Toestemming gebruik gegevens -> 
Wijzigen -> onderdeel aanpassen -> Opslaan. Wordt een 
leerling 16 dan vervallen automatisch alle gegeven 
toestemmingen en moet de leerling ze zelf opnieuw 
activeren.     
 
Cijfers/resultaten  
Alle cijfers/resultaten worden door de docenten ingevoerd 
in Magister en zijn direct beschikbaar voor ouders en 
leerlingen. 
 
Communicatie tussen u en het Emelwerda College 
Het is in het belang van de leerling dat de ouders de school 
kennen en dat de school de ouders kent. 
Daarom kunnen de ouders gerust de afdelingsleider of de 
mentor bellen als zij iets willen weten.  
Omgekeerd neemt de school contact met de ouders op, 
wanneer zij bijzondere vragen heeft. Het contact tussen 
school en ouders zal in de onderbouw het meest intensief 
zijn. 
 
Mail 
In principe communiceren we digitaal met u. Via  Magister 
of per mail. Het is daarom van belang dat we over het juiste 
e-mailadres beschikken. Dit kunt u controleren in  Magister 
-> Mijn instellingen. Drie keer per jaar ontvangt u de 
nieuwsbrief Emelwaardigheden.  
 
Ouderavond en ouderspreekmiddag/-avond  
Voor alle leerjaren organiseren wij een of meerdere 
ouderavonden per jaar. In december en maart kunnen de 
ouders gesprekken met de mentor en vakdocenten 
aanvragen over de cijfers/resultaten.  
 
Schooltijden 
Het onderwijs wordt gegeven volgens een 45-
minutenrooster. Doordat de onder- en bovenbouw niet 
tegelijk pauze hebben, zijn er verschillende roosters. 
 

 
Onderbouw 
Klas 1 vmbo, mavo, havo, vwo 
Klas 2 vmbo, mavo, havo, vwo 
Klas 3 vwo 

Lesuur Aanvang en eind 

1 08.30 – 09.15 
2 09.15 – 10.00 

Pauze 10.00 – 10.15 
3 10.15 – 11.00 
4 11.00 – 11.45 

Pauze 11.45 – 12.15 
5 12.15 – 13.00 
6 13.00 – 13.45 
7 13.45 – 14.30 

Pauze 14.30 – 14.45 
8 14.45 – 15.30 
9 15.30 – 16.15 

 
Bovenbouw 
Klas 3 vmbo, mavo, havo 
Klas 4 vmbo, mavo, havo, vwo 
Klas 5 havo, vwo 
Klas 6 vwo 

Lesuur Aanvang en eind 

1 08.30 – 09.15 
2 09.15 – 10.00 
3 10.00 – 10.45 

Pauze 10.45 – 11.00 
4 11.00 – 11.45 
5 11.45 – 12.30 

Pauze 12.30 – 13.00 
6 13.00 – 13.45 
7 13.45 – 14.30 

Pauze 14.30 – 14.45 
8 14.45 – 15.30 
9 15.30 – 16.15 

 
Vakantierooster 2022-2023 
 

Herfstvakantie 
 

15 oktober t/m 23 oktober  

Kerstvakantie 
 

24 december t/m 8 januari  

Voorjaarsvakantie 
 

25 februari t/m 5 maart  

Tweede Paasdag  
 

10 april  

Koningsdag 
 

27 april 

Meivakantie (incl. 
Bevrijdingsdag)  

22 april t/m 7 mei  
 

Hemelvaartsdag (en dag 
erna) 
 

18 mei en 19 mei 

Tweede Pinksterdag 29 mei 
 

Zomervakantie 
(leerlingen) 
 

22 juli t/m 3 september   

 

http://www.emelwerda.nl/


 
 
 
 
Ziekmelden/absentie 
Het Emelwerda College heeft een goed systeem van 
absentencontrole. Wij vragen u daaraan mee te werken. 
Wilt u daarom uw kind ziek melden tussen 7.45 en 9.00 uur 
via verzuim@emelwerda.nl of via de Magister-app. 
 
Onderwijsassistenten havo en vwo, 0527 634579 
Mw. H. Plat-Maat en mw. M. Touker 
 
Verzuimcoördinator mavo, 0527 745877 
Dhr. J. Jonkman 
 
Onderwijsassistent Vakcollege Noordoostpolder,  
0527 634589 
Mw. R. Bakker-Daniëls  
 
Bij afwezigheid van de onderwijsassistent wordt de 
telefoon automatisch doorgeschakeld naar de receptie. 
Wanneer een leerling tijdens de lessen ziek wordt, mag 
hij/zij naar huis, als de onderwijsassistente of 
afdelingsleider toestemming heeft gegeven. We vinden het 
belangrijk om te weten dat de zieke leerling veilig is 
thuisgekomen, daarom vragen wij de ouders ons even 
terug te bellen hierover. U neemt hiervoor contact op met 
de onderwijsassistentes. 
 
Vrij vragen 
Lukt het niet om een afspraak met bijv. de tandarts, 
orthodontist of huisarts buiten de lestijd te maken, dan kan 
hiervoor verlof worden aangevraagd. Wij vragen u dit ruim 
op tijd te doen via het ouderportaal van de website. 
 
Verzuim 
Het Emelwerda College heeft een verzuimprotocol 
opgesteld waarin de maatregelen t.a.v. spijbelen zijn 
vastgelegd. Het protocol is te vinden op de website.   
 
Contactgegevens 
Emelwerda College 
Postbus 16, 8300 AA Emmeloord 
Tel.nr.: 0527 634567 receptie 
E-mail: info@emelwerda.nl 
Website: www.emelwerda.nl 
 
Bestuurder 
Mw. M.S. Sijbom-Hassing, MEd 
secretariaat@emelwerda.nl / 0527 634561 
 
Directeur  
Dhr. P. Brandwijk, MEL   
directeur mavo-havo-vwo 
secretariaat@emelwerda.nl / 0527 634561 
 
Pr & communicatie  
Mw. H.J. van der Veen 
j.vanderveen@emelwerda.nl 
 

Afdelingsleiders 
havo en vwo onderbouw (klas 1 en 2)  
Dhr. R. van Koningsveld,   
r.vankoningsveld@emelwerda.nl / 0527 634576 
 
havo bovenbouw (klas 3, 4 en 5)  
Dhr. G. van der Kolk   
g.vanderkolk@emelwerda.nl / 0527 634875 
 
vwo bovenbouw (klas 3, 4, 5 en 6) 
Dhr. N. van der Zandt,  
n.vanderzandt@emelwerda.nl / 0527 634571 
 
mavo  
Mw. M.J. Dragt-Mintjes,  
m.dragt-mintjes@emelwerda.nl / 0527 634562 
 
Leerlingbegeleiders 
havo/vwo 
Mw. C. Wijnen-ter Steege, c.wijnen-
tersteege@emelwerda.nl 
 
Coördinator leerlingondersteuning 
Mw. R. Menage, r.menage@emelwerda.nl 
0527 634569 
 
Basisschoolcoördinator 
Dhr. R. van Koningsveld, r.vankoningsveld@emelwerda.nl 
0527 634576 
 
Vakcollege Noordoostpolder 
Espelerlaan 70, 8302 DC Emmeloord 
Email: info@vakcollegenoordoostpolder.nl 
Website: www.vakcollegenoordoostpolder.nl 
0527 634588 receptie 
 
Dhr. H. Reuten, directeur Vakcollege Noordoostpolder 
h.reuten@vakcollegenoordoostpolder.nl  
0527 634588 
 
Coördinatoren 
Mw. K. Dijk, leerjaar 1 en leerjaar 2 t/m 4 E&O 
k.dijk@vakcollegenoordoostpolder.nl 
 
Mw. F. Pool, leerjaar 2 t/m 4 Techniek (PIE/BWI)  
f.pool@vakcollegenoordoostpolder.nl  
 
Mw. A. Jansen, leerjaar 2 t/m 4 Z&W  
a.jansen@vakcollegenoordoostpolder.nl 
 
Leerlingbegeleider/basisschoolcoördinator 
Mw. M. Bakker, m.bakker@vakcollegenoordoostpolder.nl 
 
Zorgcoördinator 
Mw. R. Bakker- Daniëls,  
r.bakker-daniels @vakcollegenoordoostpolder.nl 
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