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Noteer jouw info!
Met deze infokaart op zak (of in je agenda) en je gegevens bij 
de hand ben je goed voorbereid op het schooljaar!

Leerlingnummer

Naam mentor

Wachtwoord Magister (leerling)

Inlogcode Magister (ouder(s))

Wachtwoord Magister (ouder(s))

Inlogcode webwinkel iDealnet

Wachtwoord webwinkel iDealnet

Praktisch
Eruit gestuurd? 
Je meldt je meteen bij de leerlingbegeleider van de dag 
en haalt een verwijderingsbrief. Deze vul je in en aan het 
einde van de les ga je met de brief weer terug naar de 
docent. Word je er vaker uitgestuurd, dan gaan we hierover 
in gesprek met je ouders.

Ict-voorzieningen
Je kunt gebruikmaken van verschillende ICT-voorzieningen 
en ICT-middelen. Bijvoorbeeld voor je lesrooster, huiswerk, 
lesmateriaal, cijfers en afwezigheid. Dit kan via Magister en 
Zermelo. Je moet je wel aan de ICT-gedragscode en het 
protocol social media houden. Die vind je in de schoolgids  
op de website. 

Lessen
Aan het begin en einde van de les hoor je de bel. Je 
bent op tijd aanwezig. Je wacht bij het lokaal op de 
docent. De klassenvertegenwoordiger waarschuwt de 
afdelingsleider als de docent niet aanwezig is. Je mag 
onder geen enkele voorwaarde zonder toestemming 
van de afdelingsleider besluiten weg te gaan.

Beschikbaarheid onder schooltijd
Aan het begin van het schooljaar krijg je het lesrooster. Dat 
rooster verandert in de loop van het jaar. Maak  daarom geen 
vaste afspraken direct na schooltijd. Kijk op Zermelo of op de 
monitor op school voor het actuele rooster en wijzigingen.

Typisch Titus
    Ik zorg dat iedereen zich hier thuis voelt, dus…
    Ik heb respect voor de school, voor elkaar en voor 

andermans eigendommen.
    Ik kom op tijd en heb alles bij me dat ik nodig heb.
    Ik help daar waar ik kan 
    Ik houd rekening met anderen
    Ik draag bij aan een opgeruimde school
    Ik kom mijn afspraken na
    Ik spreek anderen aan wanneer dat nodig is   
    Ik neem mijn verantwoordelijkheid want samen  

zijn wij Typisch Titus.

Schoolspullen
Je schoolspullen heb je altijd bij je. Dus naast pen  
en papier neem je je boeken, een opgeladen laptop  
en je sport shirt mee. 

Kledingregels
We geven transparant en veilig onderwijs. In school draag 
je daarom geen (mogelijk) kwetsende, provocerende of 
uitdagende kleding, geen pet, muts of capuchon. Ook 
draag je bij practica en sport veilige kleding. Je docent 
vertelt je hier meer over. Een hoofddoek of ander 
godsdienstig kledingstuk is toegestaan. We willen wel 
altijd je gezicht kunnen zien. Een burka, niqaab, chador  
of ghimaar zijn niet toegestaan.

Info
kaart

Ziek melden of te laat
Ziek?
Je ouders sturen ’s morgens vóór 8.00 uur een 
e-mail naar algemeen@titusbrandsma-velp.nl of bellen 
tussen 8.00 uur en 8.10 uur naar (026) 363 38 36. Word 
je ziek op school? Dan vraag je ziekteverlof aan bij de 
leerlingbegeleider van de dag in lokaal 108. Zodra je weer 
beter bent, lever je de Groene Kaart in bij de  balie.

Te laat?
Je haalt een te-laat-briefje. Je meldt je de volgende 
ochtend vóór 8.00 uur en gaat aan het werk in het lokaal 
van de verzuimcoördinator. Je mentor krijgt de gegevens 
door en spreekt je hierop aan. We maken een opmerking  
op je rapport, waarschuwen je ouders en melden het bij  
de leerplichtambtenaar.

Dokter- of tandartsbezoek en verzuim
Tandarts- en specialistenbezoeken zijn in principe niet 
toegestaan onder schooltijd. Dit doe je buiten de lessen. 
Als je zonder geldige reden verzuimt, is het de regel dat 
je deze tijd dubbel inhaalt op school. Bij herhaald verzuim 
informeren we de  leerplichtambtenaar.

Telefonisch contact
Willen je ouders contact met een van onze docenten 
of andere medewerkers? Onze school is telefonisch 
bereikbaar van 08.00 tot 16.30 uur op (026) 363 38 36.



Informatiekaart 
Deze kaart  is onderdeel van 
de schoolgids. Hierop hebben 
we de belangrijkste praktische 
informatie uit de schoolgids 
voor jou en je ouders op een 
rij gezet, zodat je die altijd 
gemakkelijk bij de hand hebt. 
Wil je meer informatie? Kijk dan 
in de digitale schoolgids op de 
website. Misschien was het je 
al opgevallen: we hebben een 
nieuwe naam en huisstijl! Vanaf 
dit schooljaar heet onze school: 
Titus Brandsma College.

Lestijden
Onderbouw en 
Wereldklas
1e uur 08.15 – 09.15
2e uur 09.15 – 10.15
pauze 10.15 – 10.35
3e uur 10.35 – 11.35
4e uur 11.35 – 12.35
pauze 12.35 – 13.00
5e uur 13.00 – 14.00
6e uur 14.00 – 15.00
7e uur 15.00 – 16.00

Directie
   Mevrouw S. (Siska) van der Kooi 

Afdelingsleiders
   De heer R.I. (Ruud) de Lugt

afdelingsleider onderbouw mavo, mavo/havo, Wereldklas
   Mevrouw I.M. (Inge) Geurts

afdelingsleider mavo bovenbouw
   Mevrouw M.J.M.H.W. (Miranda) Phoelich

afdelingsleider havo

Titus Brandsma College is onderdeel 
van Arentheem Scholengroep

Bovenbouw
1e uur 08.15 – 09.15
pauze
2e uur 09.35 – 10.35
3e uur 10.35 – 11.35
pauze 
4e uur 12.00 – 13.00
5e uur 13.00 – 14.00
6e uur 14.00 – 15.00
pauze 
7e uur 15.10 – 16.10

  titusbrandsma-velp.nl 

  TitusBrandsmaCollege

  titusbrandsmacollege

Wij staan voor je klaar

Vakanties en vrije dagen
Herf stvakantie* za. 23 oktober t/m
 zo. 31 oktober 2021

Kerstvakantie* za. 25 december 2021 t/m
 zo. 9 januari 2022

Voorjaarsvakantie** za. 26 februari t/m
 zo. 6 maart  2022

Goede vrijdag vr. 15 april 2022 niet vrij
 (i.v.m. met 2 volledige
 weken meivakantie)

Tweede Paasdag ma. 18 april 2022

Meivakantie za. 23 april t/m
 zo. 8 mei 2022

Koningsdag wo. 27 april 2022

Hemelvaart  do. 26 mei t/m
 zo. 29 mei 2022

Pinksteren ma. 6 juni 2022

Zomervakantie* za. 23 juli t/m
 zo. 4 september 2022

* = voorgeschreven door OCW ** = conform landelijk 
advies voor regio zuid, valt in de carnavalsweek


