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Afwezig / ziek melden / te laat  

Leerlingen die afwezig zijn worden tussen 7.45 en 8.30 uur telefonisch afgemeld door de 
ouder(s)/verzorger(s) via de administratie: 
- Via telefoon: 076-5995050 
- Via mail: absentiesandrode@mencia.nl 
Indien een afspraak bijvoorbeeld bij de dokter of de tandarts tijdens lestijd onvermijdelijk is, 
moet u hiervan ook telefonisch melding maken of moet de leerling vooraf een briefje van de 
ouder(s)/verzorger(s) inleveren bij de administratie. Deze absentiebriefjes staan op de site 
bij ABC  absentiebriefjes . 
 
 
Boeken bestellen 
De schoolboeken worden geleverd door boekenleverancier Van Dijk. Er hoeft niets voor de 
boeken betaald te worden, maar dat betekent niet dat ze gratis zijn. De leerling krijgt de 
boeken een jaar in bruikleen. Van Dijk vraagt een borgsom, zodat zuinig met de boeken 
wordt omgegaan. Zaken als woordenboeken, atlassen, rekenmachines, pennen, schriften, 
etc. zijn wel gewoon voor eigen rekening.  Met behulp van een speciale schoolcode kunnen 
de boeken op www.vandijk.nl besteld worden. Van Dijk levert de boeken tijdens de 
zomervakantie thuis af. Aan het eind van het schooljaar moeten de boeken op school 
ingeleverd worden bij Van Dijk. Wij verzoeken u vriendelijk bij problemen (zoals zoek raken 
boeken) zelf contact op te nemen met Van Dijk via www.vandijk.nl.  
 
 
Communicatie met leerlingen 
Het eerste aanspreekpunt voor leerlingen is, naast de vakdocent uiteraard, de mentor.  
Voor berichten naar leerlingen gebruiken we Magistermail.  
 
 
Communicatie met ouders  
De mentor is in principe uw eerste aanspreekpunt  Mentor.  
In Magister kunt u de resultaten, het huiswerk en het rooster van uw zoon/dochter vinden 
en inschrijven voor de 10-minutengesprekken bij de mentor en/of vakdocenten  Magister 
Op de website vindt u tal van belangrijke informatie en documenten. Kunt u iets niet 
vinden? Kijk ook eens onder ABC op de homepage. We sturen regelmatig per mail 
algemene informatie naar ouder(s)/verzorger(s). U kunt in Magister uw mailadres zelf 
aanpassen. Zorg dat het juiste mailadres bij ons bekend is en check uw mail regelmatig 
alstublieft. Als u onze facebookpagina volgt blijft u op de hoogte van allerlei actuele zaken. 
 
  

http://www.vandijk.nl/


 

2 

 

Gymkleding  
Op Mencia is het verplicht tijdens de gymles het Mencia-schoolsporttenue te dragen 
(broekje en shirt). Deze gymkleding wordt verzorgd door Breda Print. U kunt hiervoor 
terecht bij de Aardenhoek 20 te Breda (maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. 
U kunt ook contact opnemen via 076-5601965 of info@bredaprint.nl.  
 
Kledingleenservice 
Leerlingen die hun gympullen zijn vergeten, melden dat aan het begin van de les. De LO-
docenten bieden de service dat leerlingen voor €0.50 cent een shirt of broekje kunnen 
lenen (volledig tenue €1). De leerling neemt het geld mee en kan dan gewoon meedoen 
met de les. Let op: geen geld betekent geen toegang tot de les. Het geld gaat naar een 
goed doel, nieuw materiaal of een sporttoernooi. 
 
 
Huiswerkklas  
Mencia Studiecentrum (MSC) biedt leerlingen in Zundert de mogelijk om deel te nemen aan 
de Intensieve huiswerkbegeleiding (IHB). Deze is er voor alle leerlingen uit klas 1 t/m 3 
Bij beide vormen kan de leerling deelnemen voor twee dagen per week. Meer informatie en 
het aanmeldingsformulier is te vinden op de website: bij 'Huiswerkklas (MSC)' en het 
aanmeldformulier bij 'actueel'. 
 
 
Jaarplanning 
De jaarplanning van 2020-2021 staat op de website. U kunt dan zien wanneer de 
toetsweken, ouderavonden, vakanties, roostervrije dagen, studiemiddagen e.d. zullen 
plaatsvinden. De jaarplanning wordt af en toe geactualiseerd. Check deze dus ook 
regelmatig. 
 
 
Klassencorvee 

Iedere week worden een aantal leerlingen aangewezen om aan het einde van de dag de 
aula op te ruimen en de stoelen op tafel te zetten. De indeling hiervoor wordt door de 
mentoren van de klassen gemaakt. De lijst zal bij de aula komen te hangen. 
 
  

mailto:info@bredaprint.nl
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Lestijden  
De lestijden zijn als volgt: 
 

 

 

 
 
Lesuitval  
Bij lesuitval wordt geprobeerd een vervanger in te zetten. Als dit niet lukt kan het gebeuren 
dat er een tussenuur ontstaat. In tussenuren mag er niet van het schoolplein af worden 
gegaan en mag er niet in de gangen worden rondgelopen. Pas bij drie tussenuren of meer 
mag een leerling naar de afdelingsleider of locatiedirecteur voor een verzoek om in deze 
uren naar huis te mogen. 
 
 
Magister 
Via onze website kunnen ouders en leerlingen via een eigen account inloggen in het 
programma Magister (onderaan op de homepage, in de roze balk). Zowel leerlingen als 
ouder(s)/verzorger(s) kunnen op deze manier actuele gegevens raadplegen, waaronder 
cijfers en huiswerk. Ook kunnen ouders zich via Magister aanmelden voor de 10-
minutengesprekken. Ze krijgen hiervoor te zijner tijd uiteraard ook een uitnodiging. Op onze 
website staat onder ABC een handleiding voor het gebruik van Magister. 
 
 
Mencia Events en bijzondere activiteiten 

Gedurende een aantal dagen van het jaar zijn er geen reguliere lessen, maar excursies, 
projecten en culturele en burgerschapsvormende activiteiten. Gedurende het jaar is er een 
sportdag voor klas 1, 2 en 3. Zie de jaarplanning op de site voor alle bijzondere activiteiten. 
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Mentor 
De mentor: 
- is vertrouwenspersoon voor zijn/haar leerlingen gedurende het hele jaar; 
- waakt over de goede sfeer; 
- houdt het welbevinden en de resultaten van de leerlingen in de gaten; 
- is de schakel tussen ouders en school. 
 
 
Ondersteuning 
Op Mencia vinden we het belangrijk om leerlingen goed te begeleiden en daarbij die 
ondersteuning te bieden die ze nodig hebben, zowel op vakinhoudelijk gebied als wat 
betreft hun persoonlijke ontwikkeling en welbevinden. Er staat een heel team klaar om waar 
nodig ondersteuning te bieden. Kijk op de site bij 'onze school/onze begeleiding'. 
 
 
Ouderraad 

De ouderraad van Mencia wil vanuit betrokkenheid en vertrouwen de verbindende schakel 
vormen tussen ouders en school en een actieve gesprekspartner zijn voor de directie, de 
docenten, leerlingen en ouders. Meer informatie vindt u op 
www.mencia.nl/ouders/ouderraad 
 
U kunt de ouderraad bereiken via ouderraad@mencia.nl. 
 
 
Pauzes 
Er wordt gepauzeerd in de aula, bij de kluisjes of op het schoolplein. De trappen en gangen 
(dus ook de hele bovenverdieping) worden hier dus niet voor gebruikt. In de pauze kun je 
gebruik maken van de faciliteiten van de mediatheek. Let op: hier mag niet gegeten en 
gedronken worden. 
 
In pauzes mogen leerlingen het schoolterrein niet verlaten zonder toestemming van de 
directeur of afdelingsleider. 
 
In de kantine kunnen de leerlingen desgewenst iets te eten en/of drinken kopen. Mencia 
Sandrode heeft in juni 2018 het predicaat ‘gezonde schoolkantine’ gekregen. Dit houdt in 
dat: het uitgestalde aanbod en het aanbod in de automaten voor minimaal 80% uit 
gezondere keuzes bestaat; we ook groente en fruit aanbieden; de aankleding van de 
kantine leerlingen onbewust stimuleert om de gezondere keuze te maken.  
 
 
Pauzecorvee 
Na de kleine pauze en de tweede grote pauze gaan ongeveer 10 leerlingen uit de 
betreffende klas naar de aula en worden daar aangestuurd door de conciërge. Hij/zij 
verdeelt de leerlingen over binnen en buiten en ziet er op toe dat de corvee goed gebeurt. 
De overige leerlingen gaan naar de klas en starten alvast op. De indeling van de groepen 
wordt gemaakt aan de hand van de klassenlijsten. De corveelijst wordt naar de leerlingen 
gestuurd via Magister. Ook de mentor zal de leerlingen erop wijzen wanneer ze aan de 
beurt zijn. 
 
 

mailto:ouderraad@mencia.nl
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Personeelslijst Sandrode 
 
Code Roepnaam tv Achternaam vak/functie 

BDL Lydia de Bruijn bi 

BGD Dilisjan van den  Berg gs 

BGM Monique van den  Berg concierge 

BRC Christy van den  Broek lv 

BRS Sabine   Bertens fa en 

ECF Femke van Eck fa 

ELL Laura van den  Elshout onderst.-coördinator 

FRC Chesney   Franken ak 

GAP Peter van der  Gaag bi 

GOP Paula   Goossens mediatheek 

GOS Stephanie    Govaert na 

GSL Linda  de  Geus tn 

GMD David   Gonzalez Marin tn 

HAD Fahima   Hadouch lesassistant 

ARH Akash  Hanoeman LIO-stage ec 

HIJ Joris van der Hilst lo 

HOP Patrick van Hout du 

HUJ Jolanda   Huijboom mu 

HUY Johan   Huybregts conciërge + toa tn 

JAT Tristan   Janssen afdelingsleider 

JIM Monique   Jimkes mu 

KIA Alexandra   Kriesels ne 

KLM Maria   Klijn ec eu 

KNK Karin   Knol administratie 

KNM Maartje   Konings ne eu 

KOJ Jolanda de Koning ne 

LHE Houssaine   Lhasni wi 

LOM Miranda van Loon ne 

LUG Gwen   Laurijssen en 

MCN Netty   Michielsen mediatheek 

NOJ Jos   Nous lo 

RHS Samya   Rhioui ma 

SMM Mylaine   Smits te tn kv1 

SRA Anske   Tiggelman fa 

TEB Bas   Tellekamp na sk 

VAA Alvin   Vandeursen wi 

VEP Peter   Vernhout lo 

VER Ruud  Verstraaten ne 

VHC Chantal   Verheijen bi 

VTJ Janneke de Veth en 

VTM Martijn   Verstelle gs 

VRW Winnie   Vroeijenstijn wi 

WEC Chantal   Westphal gs 

WES Sita van Weele ec 

WIF Fabiënne   Willems lo 

WIM Micha   Wijngaards locatiedirecteur 

WIS Stijn de Wilde te 

WTK Karen van de Watering en 
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Proefwerk of SO gemist/werkstuk inleveren  

Een leerling die een proefwerk heeft gemist, is verplicht zo spoedig mogelijk zelf contact op 
te nemen met de betreffende docent over het inhalen van het proefwerk. Docenten geven 
leerlingen een 1,1 voor een niet gemaakt werk. Wanneer een leerling het werk inhaalt, 
wordt de 1,1 vervangen door het behaalde cijfer. Komt een leerling niet opdagen dan blijft 
de 1,1 staan. Afspraak is afspraak! Op maandagmiddag na de les is er een centraal 
moment waarop de docenten een proefwerk kunnen laten inhalen. De leerling maakt de 
afspraak (ma. na zijn/haar laatste lesuur) hierover met de docent en de docent 
communiceert dit met de afdelingsleider en/of directeur, hier meldt de leerling zich dus voor 
een inhaalproefwerk.  
 
 
Rapport 

Eén keer per jaar krijgt de leerling een eindrapport mee naar huis, dat is begin juli. Dit zijn 
cijfers die automatisch rekenkundig worden afgerond naar hele punten. Resultaten zijn 
gedurende het jaar ook terug te zien in Magister. Het gemiddelde (voortschrijdend, VG) is 
het cijfer berekend op één decimaal. Op deze manier is altijd de actuele stand van zaken in 
te zien. 
 
 
Respect 

Op deze school verwachten we van iedereen respect voor elkaar. Zo tonen docenten 
respect voor leerlingen en hun ouders, leerlingen voor elkaar en de docenten enzovoort.  
Om respectvol met elkaar om te gaan, verwachten we dat iedereen zijn afspraken nakomt 
of tijdig overlegt wanneer dit niet mogelijk is. Dit geldt voor het maken van huiswerk door 
leerlingen, het nakijken van toetsen door docenten, het verschijnen op afspraken door 
ouders, het op tijd inleveren van zaken binnen de school enzovoort. 
 
 
Rooster 
Het rooster is te vinden in Magister en in Zermelo. Daarnaast staat er een 
basisroosteroverzicht op de website bij 'actueel'. Rond 1 februari worden structurele 
wijzigingen in het rooster aangebracht. Daarnaast kan het rooster tussentijds worden 
aangepast bijvoorbeeld door wisseling van een docent. 
 

Schoolregels 

Deze zijn terug te vinden in het leerlingenstatuut. Bekijk hiervoor de site: 

'ABC/leerlingenstatuut'.  
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Vakken 
De volgende afkortingen worden in het rooster gebruikt. Niet elk vak wordt in elk leerjaar 
aangeboden. 
 

ak aardrijkskunde 
 
 

bi biologie 
kckv1 kunstvakken 
du Duits 
ec economie 
en Engels 
eu Europakunde  
fa Frans 
gs geschiedenis 
lo lichamelijke oefening 
lv levensbeschouwing 
ma maatschappijleer 
ment/mt mentoruur 
mu muziek 
na/nask1 natuurkunde  
ne Nederlands 
nt2 Nederlandse taal 2, extra taalondersteuningslessen 
re rekenles 
nask2 scheikunde  
stl2 studieles  
te tekenen 
tn techniek 
VIB Vak Inhoudelijke Begeleiding  VIB 
wi wiskunde  

 
 
 
Verlof 
Slechts bij hoge uitzondering wordt bijzonder verlof toegekend buiten de vakantie of andere 
algemene vrije dagen. Als u meent in aanmerking te komen voor extra verlof kunt u dit 
aanvragen via de site: 'ABC/bijzonder verlof'. 
 
 
VIB: Vak Inhoudelijke Begeleiding 
Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde (de zogenaamde kernvakken) worden in 
de onderbouw wekelijks extra ondersteuningslessen gegeven in kleine groepen (max.16 
leerlingen) aan leerlingen voor wie deze extra ondersteuning volgens de vakdocent 
noodzakelijk is. De VIB start na de herfstvakantie. Er zijn vier VIB-periodes van circa 6 
weken. Als uw zoon/dochter is ingedeeld bij VIB, krijgt u hierover bericht. Uw kind wordt 
opgegeven door de vakdocent en u kunt indien u dit wenst uw kind opgeven via de mentor. 
 
 
 

 


