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Welkom op het Esdal College Borger!

In dit boekje lees je over de afspraken die op school gemaakt zijn over hoe wij met elkaar en de
omgeving omgaan.
Je leest ook wat je van ons kunt verwachten en wat wij van jou verwachten. En natuurlijk staat er ook
wat er gebeurt als het allemaal niet zo gaat als je gehoopt had.
Wij hopen dat dit boekje jou helpt je thuis te voelen bij ons op school en dat het je helpt anderen zich
ook thuis te laten voelen! Meer rechten en plichten van leerlingen staan in het leerlingenstatuut.
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Ik ga op een respectvolle manier om met medeleerlingen en
medewerkers van onze school. 

Er is geen mens gelijk en niet iedereen hoeft je beste vriend of vriendin te zijn. 
Wel moet je met iedereen om kunnen gaan. Je zit bij elkaar in de klas en op school. Je werkt samen
aan opdrachten en je hebt met elkaar pauze. 
De docenten,  de onderwijsassistenten, de conciërge, de administratie, de ict-medewerker, de
vrijwilligers, de schoonmaker en alle anderen op school willen graag hun werk goed en met plezier
kunnen doen en daar hoort bij dat jij hen ook de kans geeft om dat te doen.
Het is belangrijk dat we elkaar accepteren zoals we zijn en dat je respect hebt voor de mening van
een ander. Dat betekent dat je, ook al ben je het niet met elkaar eens, toch samen kan werken. Dat is
dus professioneel gedrag!
Eventuele problemen worden opgelost door er over te praten. Lukt je dat niet alleen, dan wil je coach
je graag helpen.

Ik heb respect voor de materialen van mijzelf en van een
ander.

Elke dag gebruik je allerlei spullen. Of deze materialen veel geld kosten of niet, het is vanzelfsprekend
dat je voorzichtig omgaat met alles wat je in handen krijgt. Het kan natuurlijk wel eens gebeuren dat
er iets stuk gaat. Dat meld je even bij de conciërge of de coördinator.
Er kan dan een passende oplossing gevonden worden voor de veroorzaakte schade.

Ik draag bij aan een schone werk- en leefomgeving.
Binnen en buiten ons schoolgebouw staan voldoende prullenbakken. 
Door hier je afval in te doen houd je school en de omgeving schoon en fris. 
Wij vinden het normaal dat je de plek waar je gewerkt of gepauzeerd hebben, netjes achterlaat. Voor
plastic en papier hebben we aparte afvalbakken: afval scheiden = goed voor jouw toekomst! Bij de
conciërge kun je altijd even een stoffer en blik of een doekje halen als er iets is misgegaan. 
Rondom de school wonen onze buren. Zij willen graag in een schone omgeving wonen. 
Houd, als je een ommetje maakt, je afval even bij je tot je op school bent en gooi het daar dan in de
prullenbak. In feite is dit maar een kleine moeite. 
Opgeruimd staat netjes!

Ik zorg voor rust en een prettige sfeer in en om de school
We zijn iedere dag met zo’n 240 mensen op school aan het werk. 
Dat vraagt om goede afspraken met elkaar over hoe je je gedraagt. 
We gunnen het iedereen om zich lekker te voelen op school en in alle rust te kunnen werken naar de
eindstreep. Voor schooltijd, in de pauzes en eventueel in een tussenuur, mag je op het schoolplein en
in de kantine zijn. Tijdens de leswissel of als de pauze is afgelopen kun je naar de klas of je kluisje
gaan.

De leerlingen van klas 1 en 2 blijven altijd in de school of op het schoolplein
De leerlingen van klas 3 en 4 blijven in de kleine pauzes ook in de school of op het schoolplein en in
de lunchpauze of een tussenuur mogen zij van het plein af.
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Ik draag bij aan een veilige omgeving voor iedereen
Op school moet iedereen zich veilig voelen. Daar horen schelden, pesten of op een andere manier
anderen lastig vallen niet bij. 
Sommige dingen zijn gewoon door de overheid verboden. Niet alleen op school, maar overal. Dit zijn
regels die ervoor zorgen dat jijzelf en anderen veilig over straat kunnen en op school kunnen zijn. 
Regels die door de overheid zijn opgesteld, vinden we belangrijk om even te noemen:

● Het bij je hebben van wapens (of iets wat daarop lijkt) of andere voorwerpen die gevaar op
kunnen leveren voor jezelf of voor anderen, is verboden.

● Het gebruiken of in bezit hebben van drugs is niet toegestaan.
● Alcohol en rookwaren in bezit hebben of gebruiken mag  gewoon niet en het spreekt voor

zich dat tijdens werk- of schooltijd in ieder geval niet mag.
Als we vermoeden dat je toch iets bij je hebt wat verboden is, heeft de school het recht om je kluisje
te openen of je te vragen even je tas te openen en leeg te maken en/of je jas-/ broekzakken leeg te
maken om de inhoud te controleren. Daarnaast mag er steekproefsgewijs altijd even in de kluisjes,
jassen of  tassen gekeken worden.
Wanneer je je niet aan de wet houdt, pleeg je een strafbaar feit. Strafbare feiten worden altijd bij de
politie aangegeven.

Social media
Whatsappen, Snapchatten, Tik-tok, Insta en Facebook: het hoort er allemaal bij en contact hebben
met anderen is hartstikke leuk. Let er goed op wat je zegt en deelt op de sociale media: soms is het
voor jou erg leuk, maar voor anderen niet. Van het ongevraagd gebruik maken van iemands naam of
het delen van foto’s en filmpjes van anderen kan aangifte gedaan worden.  Houd rekening met elkaar
en heb respect voor ieders persoonlijke account!

Ik weet waar ik mijn fiets en jas kan laten.
Zet je fiets of brommer netjes weg, zodat deze niet in de weg staat en vergeet hem niet op slot
zetten. Je jas hang je op de aangewezen plekken in de school of stop je in je kluisje. 
Soms mag je je tas niet mee de klas in nemen. Dan zijn er buiten het lokaal vakken waar je je tas in
kunt stoppen.

Ik eet en drink verantwoord en gezond              
Voordat je naar school gaat is het verstandig om te ontbijten. Je hebt dan voldoende energie om er
de eerste uren op school tegenaan te kunnen! In de pauzes kun je je energievoorraad op peil houden
door wat te eten en te drinken. De meeste leerlingen nemen van huis brood, drinken en fruit mee. 
Er staan in de kantine automaten waaruit je iets kunt kopen. Bij de waterautomaat kun je gratis water
tappen en je boterhammen kun je even in het tosti-apparaat stoppen.
Natuurlijk is het soms lekker om een snack of wat snoep te eten, maar beperk dat tot af en toe en
neem dan een bescheiden portie: grote zakken snoep of koek horen niet op school. Kauwgom mag
buiten de lessen om wel, maar als je de klas binnen gaat, gaat de kauwgom in de prullenbak. Chips en
dat soort etenswaren is meer iets voor thuis, niet op school dus!
Leerlingen van de bovenbouw mogen in de lunchpauze en in een tussenuur naar de supermarkt om
een broodje te kopen. In een uitzonderlijk geval kan het gebeuren dat leerlingen van de onderbouw
naar de supermarkt mogen, omdat zij hun brood vergeten zijn. Als dat zo is, haal je bij de coördinator
of bij meneer v.d. Zee een toestemmingsbriefje. Er kan een periode zijn dat alle leerlingen op school
moeten blijven.
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Het gebruik van energiedrankjes onder schooltijd vinden we niet goed: ze zijn niet gezond en kunnen
ervoor zorgen dat je je in de klas niet meer kunt concentreren.

Ik ben een niet-roker in en om de school   
Roken is slecht voor je eigen gezondheid en voor die van anderen. Wij voeren op school daarom een
anti-rookbeleid. We worden daarin wel geholpen door de overheid: roken in school en op en rondom
het terrein van school mag niet. Dit geldt voor het roken van tabakswaren, vapes en shisapennen.

Ik kleed mij gepast
Weten hoe je je gepast kleedt, hoort bij je opleiding en de voorbereiding op het beroep wat je uit
gaat oefenen. Het betekent dat de kleding die je naar school aantrekt schoon is en niet
aanstootgevend. 
Accessoires maken je outfit natuurlijk compleet, maar mogen jou en anderen niet in het werk
belemmeren. In de klas draag je geen jas of andere ‘buitenkleding’.
Bij de beroepsvakken/ stages zijn afspraken over vakkleding, het dragen van sieraden en hoe je je
haar draagt. Deze zijn belangrijk voor hygiëne en veiligheid en daarom vinden wij het vanzelfsprekend
dat je je aan deze afspraken houdt.
Tijdens de gymles draag je sportkleding en -schoenen. Houd zelf in de gaten of je binnen of buiten
gym hebt.

Ik weet hoe ik met mijn mobiel en andere elektronische
gadgets om moet gaan

In de kantine en buiten kun je rustig even bellen en buiten de klaslokalen mag je je telefoon gewoon
gebruiken.
Een foto, filmpje of geluidsopname maak je alleen met toestemming van degene die daar op komt te
staan, maar nooit in de les.
De docenten en je klasgenoten willen graag ongestoord de les kunnen geven of volgen, daarom is je
telefoon in de telefoontas. Je doet je telefoon bij het binnenkomen meteen hierin. Er zijn lessen
waarbij je soms muziek mag luisteren en er zijn er waar dat niet mag. De docent bepaalt dit! 
Als er dringende redenen zijn dat je je telefoon aan en bij je wilt hebben, overleg je met de
coördinator of je daar toestemming voor kunt krijgen.
Muziek luisteren in de pauzes of na schooltijd is voor sommigen fijn, maar niet voor iedereen.
Daarom gebruiken we geen boxjes in en om de school, een koptelefoontje is  prima!

Chromebook 
Je krijgt van de school een Chromebook in bruikleen: je mag het gebruiken zolang je op het Esdal zit.
De uitgebreide voorwaarden en afspraken over het gebruik vind je op de website. Wij vinden het
belangrijk dat je er voorzichtig mee bent, er geen stikkers of versieringen op plakt en dat als er iets
stuk is, je dit direct meldt bij meneer Naber of meneer van der Zee. Omdat jouw Chromebook je
lesmateriaal is, moet deze altijd tip top in orde en opgeladen zijn.

Ik ben op school
In Nederland gaan alle kinderen en jongeren naar school; dat is een recht dat iedereen heeft en ook
een plicht. Je moet dus naar school om je voor te bereiden op je toekomst.
Meer informatie over de wet op de leerplicht kun je vinden op www.leerplicht.net . 
Op deze website kun je ook vinden waarvoor je verlof kunt vragen.
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Een gewone  lesdag op het Esdal start om 8.15 uur en eindigt om 16.30 uur. 
Als je niet naar school kunt, moet je vooraf een briefje meenemen van je ouders of verzorgers, een
mail is ook goed. Daarin moet staan wanneer je verlof wilt en waarvoor. Verlof vraag je aan bij de
coördinator. Alleen met een briefje kan eventueel toestemming gegeven worden. 
Als je ziek bent, moet dit via Magister, maar liever telefonisch (088-0009650) tussen 08.00 uur en
08.30 uur gemeld worden door een van je ouders of verzorgers. Als je onder schooltijd ziek wordt,
meld je je bij de administratie. Daar wordt je gevraagd  even naar huis te bellen. Probeer bezoek aan
tandarts, orthodontist, huisarts of specialist zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen.  Wanneer
dit niet lukt, neem dan van thuis een briefje mee wanneer en hoe laat je weg moet en lever dit in bij
de administratie.

Onze schooltijden
Om 8.15 uur begint de school. Het kan zijn dat je tussen 8.15 en 8.45 uur een afspraak met je coach
hebt. Zo niet, dan begint de 1e les om 8.45 uur. 
Om 8.45 uur gaat de bel en  begint de 1e les. Jje bent dan in de klas, met alles wat je nodig hebt en je
jas is aan de kapstok. Soms mag je wat later in de klas komen of iets eerder weg in verband met
bustijden. Je kunt bij de administratie een ‘buskaart’ aanvragen. Deze geeft je het recht om het 1e uur
wat later te komen en/of bij het laatste lesuur (8e of 9e) wat eerder uit de les weg te mogen. Tijdens de
lessen ben je in het lokaal en bij de leswisselingen ga je rustig naar de volgende les. 

Lestijden

Junior College  
activiteit tijd
coaching 8.15 – 8.45
Les 1 8.45 - 9.25
Les 2 9.25 - 10.05
pauze 10.05 – 10.20
Les 3 10.20 – 11.00 
Les 4 11.00 – 11.40
pauze 11.40 - 12.10
Les 5 12.10 - 12.50
Les 6 12.50 - 13.30
Pauze 13.30 - 13.45
Les 7 13.45 – 14.25
Les 8 14.25 – 15.05

Bovenbouw
activiteit tijd
coaching 8.15 – 8.45
Les 1 8.45 - 9.25
Les 2 9.25 - 10.05
Les 3 10.05 – 10.45
pauze 10.45 – 11.00
Les 4 11.00 – 11.40 
Les 5 11.40 – 12.20
pauze 12.20 - 12.50
Les 6 12.50 - 13.30
Les 7 13.30 - 14.10
Pauze 14.10 - 14.25
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Les 8 14.25 – 15.05
Les 9 15.05 – 15.45
Les 10 15.45 – 16.25

verkort rooster

Soms is er een verkort rooster. De lestijden zijn dan alsvolgt:

Verkort rooster

1e 8:45 - 9:15

2e 9:15 - 9:45

3e 9:45 - 10:15

4e 10:15 - 10:45

pauze 10:45 - 11:00

5e 11:00 - 11:30

6e 11:30 - 12:00

7e 12:00 - 12:30

8e 12:30 - 13:00

9e 13.00 - 13.30

Ik weet hoe ik met school communiceer
Als je ziek bent en niet naar school komt, melden je ouders/ verzorgers je  voor half negen af ( via
Magister of liever nog telefonisch). Als je op school ziek wordt, meld je je bij mevrouw Stavast of
meneer van der Zee af. Zij laten je eerst even naar huis bellen om te vragen of je naar huis kunt
komen. 
Afspraken voor tandarts,  dokter e.d. , probeer je zo veel mogelijk buiten school om te maken. Als dat
niet lukt, lever je van te voren een briefje van je ouders/ verzorgers in bij de administratie. Hier staat
op welke dag en hoe laat je een afspraak hebt en met wie de afspraak is.
Als je later in de les komt, haal je altijd een briefje bij de conciërge of de administratie. Ook als het
bekend is of als er al gebeld is dat je later bent, de docent weet dan dat jouw te laat komen goed in
Magister staat.

Ik weet bij wie ik terecht kan om hulp te vragen
Het kan gebeuren dat je zelf even niet weet wat je moet doen. Dan kun je hulp vragen aan de mensen
die op school werken. Voor een heleboel praktische vragen kun je bij mevrouw Stavast of meneer dan
der Zee terecht. Bijvoorbeeld als je een lekke band hebt, je kluissleutel kwijt bent, je maandverband
nodig hebt,  je niet weet waar je moet zijn of als het wc papier op is:  zij helpen je verder.
Als je Chromebook het niet doet, kun je bij de ICT terecht. 
Als je vragen hebt over een vak, huiswerk of toetsen dan ga je naar de docent van wie je les krijgt.
Als er thuis iets aan de hand is, je wordt gepest of er zijn andere dingen waar je mee zit, dan is je
coach degene die naar jou luistert .
Meestal zal je coach je kunnen helpen, soms krijg je de tip om met mevrouw Fledderus of mevrouw
Hessels te praten.
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Zit je echt in de knoop, dan is er op school altijd iemand, die met jou op zoek gaat naar een oplossing
voor je problemen.
Als er iets is dat je te moeilijk vindt om zomaar te bespreken, dan kun je naar de vertrouwenspersoon
van school gaan. De vertrouwenspersonen zijn meneer Abbingh en mevrouw Lewis.

Coaching
Elke leerling heeft op school een eigen coach. Met deze coach heb je elke drie weken een gesprek.
Tijdens dit gesprek bespreek je hoe het met jou en met je studie gaat. Jij bepaalt waar het gesprek
over gaat en bereid dit voor. Je maakt ook een verslagje van het gesprek in je Magister logboek en
legt daar ook de gemaakte afspraken vast. Twee keer per jaar hebben jij, jouw ouder(s)/verzorger(s)
en je coach een gesprek. Jouw coach is ook het eerste aanspreekpunt voor jou en je
ouder(s)/verzorger(s). 
Deze coachgesprekken zijn verplicht en je moet aanwezig zijn als je een afspraak met je coach hebt.

Ik weet informatie over school te vinden
Je rooster kun je op de website van de school en Magister vinden. 
Let op! In Magister staat het meest actuele rooster. Wij verwachten dat je dat goed in de gaten
houdt. Het is slim om ’s morgens eerst even het rooster te checken voor je naar school gaat, dat
voorkomt dat je te vroeg of te laat op school bent en dat je spullen, die je nodig hebt, vergeet.
Wij proberen zoveel mogelijk te voorkomen dat je tussenuren hebt. Soms lukt dat door een
verschuiving in het rooster en soms krijg je van een andere docent les.  Als er plotseling een les uitvalt
waardoor je lessen later beginnen, proberen we je dat op tijd te laten weten.
Via de website kun je inloggen op Magister 6. Er is ook een app voor je telefoon of chromebook. Hier
kun je van alles zien over jezelf: je rooster, cijfers, huiswerk, toetsen en wanneer je niet op school
was. Jouw ouders kunnen ook inloggen en zien dezelfde informatie als jij. Op de site, Facebook en
Instagram staat ook informatie over zaken en activiteiten die belangrijk of leuk zijn om te weten. Kijk
hier dus dagelijks op om niks te missen.

Ik haal goede cijfers          
Jouw docenten willen weten of je mee kunt komen met de lessen. Dat doen ze door tijdens de lessen
te checken wat je al kunt of hoever je bent. De lesstof wordt ook af en toe overhoort. Dat kan op
verschillende manieren.
Wij kennen op school de schriftelijke overhoring ( SO), het proefwerk (PW) en de mondelinge
overhoring (MO).
Voor de 3e en 4e klassers is er de PTA-toets (of het tentamen). Voor de 1e en 2e jaars staat in het pto
(programma voor toetsen en overgaan) welke toetsen er per vak worden afgenomen,
Als je goed en regelmatig werkt en leert, lukt alles het beste en haal je vast mooie cijfers.
Er zijn meer manieren om te laten zien dat je iets geleerd hebt en waar je een cijfer of een
beoordeling voor kunt krijgen. Je maakt verslagen, werkstukken, PowerPoint- presentaties en je doet
praktijk- en handelingsopdrachten.
Het is belangrijk dat je elke dag in Magister kijkt om te zien wat je doen moet en wanneer je toetsen
hebt. Dat helpt je om je goed voor te bereiden en goede resultaten te behalen. Als je een toets
gemist hebt, moet je die binnen 2 weken inhalen. Mevrouw Lewis maakt hiervoor een afspraak met
je.
Voor PTA toetsen gelden nog meer afspraken. Die zijn vastgelegd in het programma voor toetsing en
afsluiting. Dat krijg je aan het begin van de 3e en 4e klas van je mentor.
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Hieronder kun je lezen wat de verschillende overhoringen precies zijn:

Schriftelijke overhoringen: SO
Deze gaan over het opgegeven huiswerk. Ze worden tenminste 1 dag van tevoren aangekondigd. Ze
kunnen op dezelfde dag worden ingepland met een proefwerk voor een ander vak.
Proefwerk, PTA toets (tentamen)
Deze gaan over een groter gedeelte van de stof en worden tenminste 1 week van te voren
opgegeven. 
Mondelinge overhoring
Je krijgt vragen over geleerde stof en die beantwoord je in een gesprek.
Presentatie, spreekbeurt
Je krijgt ruim van te voren te horen wanneer je een presentatie of spreekbeurt moet houden. Het
onderwerp mag je soms zelf kiezen, soms bepaalt de docent waar het over moet gaan. 

Werkstuk, onderzoek, handelingsopdracht, verslag….
Je krijgt een opdracht om een product in te leveren voor een bepaald tijdstip. Je moet hier thuis mee
aan de slag. 

We hebben afgesproken hoeveel toetsen je per dag kunt krijgen:
Junior College (klas 1 en 2):
maximaal 1 proefwerk en 1 schriftelijke overhoring per dag
proefwerken en overhoringen moeten van tevoren opgegeven zijn, proefwerken minimaal een week
van tevoren
In leerjaar 3: 
voor dit leerjaar verwijzen wij naar het Programma van Toetsing en Afsluiting 
In leerjaar 4:
voor dit leerjaar verwijzen wij naar het Programma van Toetsing en Afsluiting 

privacy  
In Nederlands vinden we privacy heel belangrijk en deze is is vastgelegd in de avg-wet. Een aantal
regels hierover vind je onder het kopje Social Media, maar de wet gaat verder:
Je ouders/verzorgers (of jijzelf als je 16+ bent) moeten duidelijk aangeven wat er met foto’s die van
jou op school gemaakt zijn wel of niet mag. Dit geldt ook voor het vermelden van jouw naam in het
openbaar en het delen van jouw gegevens met anderen. Via Magister kunnen jij en je ouders of
verzorgers aangeven wat wel of niet oké is.

En als het allemaal even niet lukt…. 
Meestal houdt iedereen zich aan de gemaakte afspraken, het is namelijk heel vervelend als iemand ze
niet nakomt, terwijl anderen dat wel doen. Daar komen conflicten van. We hebben daarom ook
afgesproken hoe we met je omgaan als je moeite hebt om je aan de regels te houden.
Hieronder staan een aantal maatregelen die genomen kunnen worden. De medewerkers van school
zullen op verschillende manieren jou weer in een goede stand te krijgen.

De rode kaart/ verwijdering

Je krijgt een rode kaart en je wordt uit de les verwijderd:

● Je  krijgt een rode kaart en werk om te doen.
● Het uur dat je verwijderd bent, werk je in het halletje bij de oude ingang.
● Een blokuur wordt gezien als 2 losse uren.
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● Dezelfde dag wordt jouw rode kaart besproken (let op dat deze goed ingevuld
is!) met de docent die je uit de les stuurde.

● De maatregel is altijd direct dezelfde dag 2 lesuren nablijven met een
maximum tot 16.30 uur; dit regelt de docent die jou verwijderd heeft.

● Je ouders/verzorgers worden gebeld.

Te laat komen
Je meldt je, voordat je de les ingaat, bij de administratie of conciërge en haalt  een
te-laat-briefje op. Kom je vaker te laat, dan wordt er contact opgenomen met je ouders/verzorgers. Je
ouders zijn verantwoordelijk voor jouw schoolgang.
Te laat in de les betekent dat je gedeelten van de les(sen) niet hebt gevolgd en dat valt onder
ongeoorloofd verzuim. Als school zijn we verplicht jouw absenties te registreren en een plan van
aanpak te maken als je meerdere keren te laat komt.
Maatregelen bij te laat komen:
- na 3x te laat wordt er een brief naar je ouders/verzorgers gestuurd om ze op de hoogte te brengen.
- na 5x te laat gaat er een brief naar je ouders/verzorgers en moet je 5 lesuren nablijven.
- na 6x volgt een gesprek met je mentor hoe je vaker te laat komt gaat voorkomen.
- na 9x te laat heb je een gesprek met de leerplichtambtenaar, zij geeft jou een laatste waarschuwing.
- na 10x  te laat gaat er een brief naar je ouders/verzorgers en krijg je een week een vierkant rooster.
(8.00 – 16.30 uur op school, ook tussenuren tellen hierbij mee).
- na 11 x wordt je gemeld bij de leerplichtambtenaar, zij legt je uit wat de gevolgen zijn van deze
melding, maakt een proces verbaal op en krijg je een Haltstraf.

Ongeoorloofd verzuim (spijbelen)
Ongeoorloofd verzuim betekent dat je zonder geldige reden niet op school bent. De administratie van
de school neemt diezelfde dag contact op met thuis. Is er geen geldige reden voor jouw verzuim dan
heet dat spijbelen.  De uren die je spijbelde moet je dubbel inhalen. Spijbel je weer, dan krijg je een
waarschuwing van de leerplichtambtenaar. Zij legt de gevolgen uit van spijbelen.

Pesten, agressief en gewelddadig gedrag
Als je steeds maar weer vervelend doet tegen klasgenoten, gaat het protocol grensoverschrijdend
gedrag voor jou gelden. De coördinator bespreekt dit met je en ook je ouders/verzorgers worden op
de hoogte gebracht. Het protocol grensoverschrijdend gedrag vind je op de website.
Ook bij agressief en/of gewelddadig gedrag wordt het protocol grensoverschrijdend gedrag gevolgd. 

Maatregelen
Soms vinden we het nodig je een maatregel op te leggen. Dat varieert van nablijven, strafwerk maken
tot een vierkant rooster (van 8.00 - 16.30 uur op school) of schorsen (dit is heel ernstig en komt bijna
niet voor).
Een maatregel die opgelegd wordt, wordt dezelfde dag uitgevoerd. Het is dan ook belangrijk te weten
dat de school jou tot 16.30 uur op school mag houden: school gaat altijd voor werk of afspraken met
vrienden of iets dergelijks.
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Contact
Wij kunnen altijd contact opnemen met jouw ouders/verzorgers, als  we dat nodig vinden.   Natuurlijk
geldt dat andersom ook, er kan door je ouders/ verzorgers altijd contact opgenomen worden met je
coach of de teamleider. Dat kan met een telefoontje, maar via de mail gaat vaak sneller. 

Nog even in het kort
je hebt altijd je spullen in orde: chromebook, boeken en schriften, etui, rekenmachine en
gym/vakkleding.

Je bent op tijd op school en in de les.

Je ouders/verzorgers melden je af als je ziek bent.

Je neemt een briefje van huis mee, als je eerder uit de les moet of verlof wil.

Je jas hangt aan de kapstok of is in je kluis.

Je eet en drinkt alleen in de kantine of buiten.

Je telefoon staat ‘op stil’  en is in de telefoontas in de klas. 

Je huiswerk is gemaakt en geleerd.

Je gaat normaal en vriendelijk met elkaar om.

Je gaat zorgvuldig om met je spullen en met de omgeving.

Je bent op de hoogte van de regels en afspraken op het Esdal College in Borger.
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Lijst van medewerkers

naam Rooster-code functie email-adres

Abbingh, dhr gab docent, examensecretaris,
vertrouwenspersoon

g.abbingh@esdalcollege.nl

Baekel van, mevr jbk teamleider j.vanbaekel@esdalcollege.enl  

Bakker, mevr mb1 docent m.bakker@esdalcollege.nl

Berg, v.d dhr fbe docent f.vandenberg@esdalcollege.nl  

Blonk, mevr cbl onderwijsassistent c.blonk@esdalcollege.nl

Bondo, dhr kbo docent k.bondo@esdalcollege.nl

Figaroa, mevr ifi onderwijsassistent i.figaroa@esdalcollege.nl

Fledderus, mevr rfl docent, leerlingcoördinator r.fledderus@esdalcollege.nl

Frieling, mevr. ffr docent f.frieling@esdalcollege.nl

Greve, dhr fgr docent f.greve@esdalcollege.nl  

Hessels, mevr chs docent,
ondersteuningscoördinator

c.hessels@esdalcollege.nl

Huijgens, dhr  ghy onderwijsassistent  g.huijgens@esdalcollege.nl

Jong de, evr.  ejo locatiedirecteur e.dejong@esdalcollege.nl

Keizer, dhr jke onderwijsassistent j.keizer@esdalcollege.nl

Koops, mevr. ako docent a.koops@esdalcollege.nl  

Krol, dhr rko docent r.krol@esdalcollege.nl

Kuijer, mevr aki docent a.kuijer@esdalcollege.nl

Lewis, mevr nle docent, vertrouwenspersoon n.lewis@esdalcollege.nl

Oord, dhr moo docent m.oord@esdalcollege.nl

Stavast, mevr msa administratief medewerker m.stavast@esdalcollege.nl

Swart, dhr rsw docent r.swart@esdalcollege.nl

Veenstra, dhr pve docent, p.veenstra@esdalcollege.nl

Verweg, mevr. lve docent l.verweg@esdalcollege.nl  

Visch, dhr wvi docent w.visch@esdalcollege.nl  

Visser, dhr jvi docent j.visser@esdalcollege.nl

Welleweerd, dhr twl docent t.welleweerd@esdalcollege.nl

Westers, mevr mwe docent, decaan m.westers@esdalcollege.nl

Zee v.d., dhr jze Conciërge j.vanderzee@esdalcollege.nl
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