
Samen ontwikkelen we jouw talenten!

Op deze bewaarkaart vindt u praktische informatie voor  
dit schooljaar. Veel meer over onze school leest u onze website  
www.emelwerda.nl. Daar vindt u ook onze schoolgids, informatie-
brochure, jaarkalender, de handleiding voor Magister  (bij ‘down-
loads’) en de links naar Facebook en Twitter. 

Website
Met een eigen gebruikersnaam en wachtwoord kunnen leerlingen 
en ouders inloggen op respectievelijk het leerling- en ouderportaal 
van de website voor leerling-specifieke en algemene informatie over 
de school.

Magister
Leerlinggegevens, cijfers en absentie worden geregistreerd 
in Magister. Hiervoor ontvangt u een gebruikersnaam en een 
wachtwoord.  

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. 
De e-mailadressen van onze medewerkers vindt u in het 
personeelsoverzicht op het ouderportaal van de website. 

Ouderavond en ouderspreekmiddag/-avond 
Voor alle leerjaren organiseren wij één of meerdere ouderavonden 
per jaar. In december en maart kunnen de ouders gesprekken met de 
vakdocenten aanvragen over de cijfers/resultaten. 

Rapport
De cijfers/resultaten zijn voor ouders en leerlingen inzichtelijk in 
Magister. Aan het eind van het schooljaar wordt het overgangsrapport 
uitgereikt.
 
Agenda
Belangrijke data voor het begin van het schooljaar
en gedurende het schooljaar worden opgenomen in de agenda op 
het ouderportaal van de website. 

Het 45-minutenrooster 

 

Ziekmelden/absentie
Het Emelwerda College heeft een goed systeem van absentencon-
trole. Wij vragen de ouders daaraan mee te werken. Ziekmeldingen  
dienen vóór 09.00 uur bij voorkeur te worden doorgegeven via  
Magister, ook als de leerling het eerste uur vrij heeft. Telefonische 
ziekmeldingen kunnen doorgegeven worden aan de onderwijsassis-
tentes: 

havo en vwo, 0527 634579
Mw. H. Plat-Maat en mw. M. Touker

mavo, 0527 745877
Mw. R. Kasler-Hettema en mw. Y. van der Zee

Vakcollege Noordoostpolder, 0527 634589
Mw. R. Bakker-Daniëls 

Als een leerling zonder opgave van reden afwezig blijkt te zijn,  
nemen wij contact op met thuis. 
Indien een leerling na het weekend nog ziek is, verwachten we dat 
de melding op maandag wordt herhaald. Gebeurt dit niet, dan roept 
dat altijd vragen bij ons op. Graag uw volledige medewerking in deze 
administratieve, maar zeer noodzakelijke aangelegenheden.

pauzetijden 1:
 
EC:
12 mavo
123 havo
12 vwo
 
Vakcollege:
leerjaar 1&2

pauzetijden 2:
 
EC:
34 mavo
45 havo
3456 vwo
 
Vakcollege
leerjaar 3&4

08.30-9.15 1 1

9.15-10.00 2 2

10.00-11.00

11.00-11.45 4 4

11.45-13.00

13.00-13.45 6 6

13.45-14.45

14.45-15.30 8 8

15.30-16.15 9 9

  10.00 - 10.15  3
  3  10.45 - 11.00

  11.45 - 12.15  5
  5  12.30 - 13.00

  7  7
  14.30 - 14.45  14.30 - 14.45
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Vakantierooster 2020-2021

Herfstvakantie 10 oktober t/m 18 oktober

Kerstvakantie 19 december t/m 3 januari

Voorjaarsvakantie 20 februari t/m 28 februari

Goede vrijdag en 
pasen 2 april en 5 april

Meivakantie 1 mei t/m 12 mei 

Hemelvaart  
+ extra vrije dag 13 mei en 14 mei

Pinksteren 24 mei

Zomervakantie 10 juli t/m 22 augustus

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 
het leerling- en ouderportaal. 

Contactgegevens
Emelwerda College
Postbus 16, 8300 AA Emmeloord
Tel.nr.: 0527 634567 receptie
E-mail: info@emelwerda.nl
Website: www.emelwerda.nl

Directie
Mw. M.S. Sijbom-Hassing, MA, Med, bestuurder
bestuurssecretariaat@emelwerda.nl / 0527 634561

Mw. M. IJedema, interim-directeur mavo-havo-vwo
directiesecretariaat@emelwerda.nl / 0527 634561

PR & communicatie 
Mw. H.J. van der Veen
h.vanderveen@emelwerda.nl

Afdelingsleiders

havo en vwo onderbouw (klas 1 en 2) 
Dhr. N.I. van der Zandt  
n.vanderzandt@emelwerda.nl / 0527 634576

havo bovenbouw (klas 3, 4 en 5) 
Mw. L.S. Bunt
l.bunt@emelwerda.nl / 0527 634586

vwo bovenbouw (klas 3, 4, 5 en 6)
Dhr. T.J Kooistra (waarnemend afdelingsleider)  
t.kooistra@emelwerda.nl / 0527 634571

mavo 
Mw. M.J. Dragt-Mintjes 
m.dragt-mintjes@emelwerda.nl / 0527 634562

Coördinator
Mw. E.G. Peursum-Penning, onderbouw vwo 
e.peursum-penning@emelwerda.nl / 0527 634569

Leerlingbegeleiders
havo/vwo
Mw. C. Wijnen-ter Steege
c.wijnen-tersteege@emelwerda.nl

mavo
Mw. Y.A. van der Zee
y.vanderzee@emelwerda.nl / 0527 745877

Zorgcoördinator
Mw. R. Algra-den Doop
r.algra-dendoop@emelwerda.nl / 0527 634584

Basisschoolcoördinator 
Mw. E.G. Peursum-Penning
e.peursum-penning@emelwerda.nl / 0527 634569

Vakcollege Noordoostpolder
Espelerlaan 70, 8302 DC Emmeloord
Email: info@vakcollegenoordoostpolder.nl
Website: www.vakcollegenoordoostpolder.nl
0527 634588 receptie

Dhr. H. Reuten, directeur Vakcollege NOP 
h.reuten@vakcollegenoordoostpolder.nl / 0527 634588

Mw. J.M. Op ’t Hof, afdelingsleider vmbo basis-kader
a.opthof@vakcollegenoordoostpolder.nl / 0527 634581

Coördinatoren
Mw. F. Pool, vmbo basis-kader
f.pool@vakcollegenoordoostpolder.nl 

Mw. A. Jansen, vmbo basis-kader 
a.jansen@vakcollegenoordoostpolder.nl

Leerlingbegeleider
Mw. M. Bakker
m.bakker@vakcollegenoordoostpolder.nl


