
Mini-gids 2019-2020



Welkom op onze school in het schooljaar 2019-2020. Voor onze 
brugklassers en zij-instromers is dat ‘welkom’ voor de allereerste keer en 
voor onze examenkandidaten waarschijnlijk de laatste keer. 

Het belang van een goede schooltijd is groot. Op school maak je 
vrienden, je oefent er je sociale vaardigheden, je doet er kennis op, 
je leert er vreemde talen en andere vakken, je ontdekt jezelf. De 
herinneringen aan je schooltijd gaan dan ook een leven lang mee. 

De mini-gids die je nu in handen hebt, bevat vooral handige informatie die 
jij en je ouders vast en zeker graag paraat willen hebben (bijv. lestijden, 
schoolregels, vakantiedata). Achterin kun je zelfs aantekeningen maken. 
De volledige schoolgids vind je op onze website:
www.cburgcollege.nl/onderwijs/schoolgids.

We wensen je dit schooljaar heel veel plezier en succes. Zet ‘m op!

Namens het team van Cburg College,

Dhr. R. Volder
Schooldirecteur

Bellen bij ziekte en afwezigheid
Als je onverwacht niet naar school kunt, moeten je ouders dit tussen 
08.00 en 08.30 uur telefonisch melden op (020) 579 71 30 of een e-mail 
sturen naar: absentie@cburgcollege.vova.nl. 

Naam                                          
Klas                                          
Mentor                                          

Lestijden
            

1e uur  08.30 - 09.20 uur 

2e uur  09.20 - 10.10 uur 

pauze  10.10 - 10.30 uur

3e uur  10.30 - 11.20 uur

4e uur  11.20 - 12.10 uur

pauze  12.10 - 12.40 uur

5e uur  12.40 - 13.30 uur

6e uur  13.30 - 14.20 uur

7e uur  14.20 - 15.10 uur

8e uur  15.10 - 16.00 uur

We hebben twee pauzes: van 10.10 tot 10.30 uur en van 12.10 tot 12.40 uur. 
Tijdens de pauze blijf je of in school of in de omgeving van de school. Je mag 
dus niet naar het winkelcentrum op bijvoorbeeld IJburg.

Welkom



Cburg College 
Het Cburg College is een openbare vmbo-school voor de basis- en 
kaderberoepsgerichte leerweg op het Zeeburgereiland. We zijn een kleine 
school met zo’n 290 leerlingen. Door de kleinschaligheid kent iedereen elkaar. 
De school biedt een zorgzame, veilige leeromgeving. Voor geïndiceerde 
leerlingen die het nodig hebben, is er speciale aandacht en begeleiding. 
Respect, sociale vaardigheden, leer- en werkhouding, ondernemerszin en 
zelfredzaamheid zijn belangrijke uitgangspunten voor ons.

Ons aanbod
We bieden drie profielen aan: Media, vormgeving en ict (MVI), Economie 
en ondernemen (E&O) en Dienstverlening en producten (D&P). Zes uur 
per week volgen onze derde klassers lessen in deze profielvakken. Bij de 
profielen E&O en MVI specialiseer je jezelf in de economische sector of de 
ict/media-sector. Bij het intersectorale profiel D&P verken je verschillende 
sectoren en ontdek je wat je leuk vindt en waar je goed in bent. In het 
derde jaar kies je drie keuzevakken, waarbinnen je jouw talenten en 
ambities kunt ontdekken.

Tijdens ons beroepsgerichte programma in de onderbouw maak je al kennis 
met de drie profielen en keuzevakken. In de onderbouw kies je ook één van 
onze drie excellentieprogramma’s: sport clinics/sportklas of media en design 
of art, fashion en design. Unieke keuzevakken, die alleen bij ons op school 
gegeven worden.

Nieuwbouw
In maart 2018 hebben we ons nieuwe schoolgebouw in gebruik 
genomen. Samen met leerlingen en docenten hebben we het gebouw 
ingericht. Inmiddels is iedereen gewend aan de nieuwe plek. In ons 
nieuwe gebouw hebben we lokalen, leerpleinen en beroepspleinen. 
Op onze beroepspleinen kun je vooral praktisch aan de slag.

In jaar 3 kun je dit jaar kiezen uit:
• Huidverzorging (uiterlijke 

verzorging)
• Sport en bewegen
• Webshop
• Keuken (koken)
• Geüniformeerde dienstverlening 

en veiligheid
• Game-design
• Ondernemen
• Voorkomen van ongevallen en 

EHBO
• Applicatie ontwikkeling 

In jaar 4 kun je dit jaar kiezen uit:
• Mode en design
• Robotica
• Fotografie



Schooldirecteur Dhr. R. Volder 
Teamleider Dhr. A. Liefhebber
Teamleider Mevr. M. van Tiggele
Examensecretaris Mevr. H. van Dam
Veiligheidscoördinator Dhr. R. van der Ham

Administratie
Dagelijks open van 10.00 tot 13.30 uur. Bij de administratie kun je terecht voor: 
• wijzigingen in persoonsgegevens (verhuizing, wijziging van telefoonnummer)
• aanvragen extra verlof
• aanvragen formulieren studiefinanciering
Tijdens de lessen ga je niet naar de administratie.

Administratie, balie en receptie Mevr. F. Breidel
 Mevr. E. Hollanders
  

Conciërge
De conciërge houdt toezicht op het hele gebouw. Alle aanwijzingen van de 
conciërge volg je op. Zijn er problemen met meubilair, sanitair e.d., dan kun je 
dit bij hem melden. 

Conciërge  Dhr. G. Eijndhoven
 Dhr. D. Brugman

De zorgcoördinator
De zorgcoördinator komt in beeld als een leerling extra 
ondersteuning nodig heeft.

Onze zorgcoördinator is:
Mevr. I. in het Veld i.inhetveld@cburgcollege.vova.nl

Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon behandelt persoonlijke en 
vertrouwelijke zaken, zoals pesten of andere vormen van 
ongewenst gedrag. 
Onze vertrouwenspersoon is: 
Dhr. E. Monsanto       e.monsanto@cburgcollege.vova.nl

Decaan / doorstroomcoördinator
De decaan helpt je bij het maken van keuzes. Daarom organiseert hij activiteiten 
in het kader van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). Hij helpt leerlingen bij 
de  overstap van het vmbo naar het mbo en hij houdt in de gaten of je je inderdaad 
hebt ingeschreven bij een mbo-opleiding als je bij ons je diploma hebt gehaald. 
Onze decaan is:  Dhr. G. Rood   g.rood@cburgcollege.vova.nl

 

I. in het Veld

E. Monsanto

H. van Dam G. Eijndhoven  G. Rood F. BreidelD. BrugmanA. Liefhebber M. van TiggeleR. Volder

Wie is wie? Hulp nodig?



 

1.  We respecteren elkaar

2.  We helpen elkaar en werken samen

3.  We zijn actief in de les

4.  We houden de school netjes

5.  We gebruiken de telefoon alleen in de aula 

    en in de kantine

6.  Jassen, petten en capuchons dragen we buiten

Materiaal en kleding 
In de school heb je geen hoofddeksel op (pet, muts, capuchon). In de school 
heb je je jas niet aan. Je kleding is altijd netjes en past bij het naar school 
gaan. Tijdens de lessen lichamelijke oefening is het dragen van sportkleding en 
schoenen met een witte zool in de zaal verplicht. 

Waardevolle spullen
Wij zijn als school niet aansprakelijk voor schade en/of diefstal van jouw 
spullen/eigendommen. Laat geen waardevolle spullen onbeheerd achter in 
jassen of tassen. Bij diefstal onderneemt de school geen actie. Je moet samen 
met je ouders aangifte doen bij de politie. 

Mobiele telefoon
In de gangen en lokalen staat je mobiele telefoon en/of muziekapparatuur uit. 
Je mobiel mag niet zichtbaar zijn. Alleen in de kantine en op het schoolplein 
mag je je mobiele telefoon en/of muziekapparatuur beluisteren. Let hierbij op 
dat het voor anderen niet storend is (je hebt oortjes in). 

Prettige leeromgeving
Wij willen dat er een prettige sfeer op school heerst. Dat komt zowel de leer-
lingen als de medewerkers ten goede. Vriendelijk en op een goede manier 
met elkaar omgaan en de school- en gedragsregels volgen, dragen bij tot een 
prettige sfeer in en rond de school. Aan het begin van het schooljaar bespreken 
de mentoren met hun klas wat de school hierbij van de leerlingen verwacht.

De uitgebreide schoolregels vind je in 
paragraaf 4.3 van onze schoolgids: 
www.cburgcollege.nl/onderwijs/schoolgids.

De grondwet van het 
Cburg College



Wat neem ik mee naar school?
- pen, potlood, liniaal en rekenmachine
- de boeken en werkboeken van de vakken die je de schooldag nodig hebt.
- schrift
- agenda
- kluispas

Als je afwezig bent
Als je onverwacht niet naar school kunt, dan moeten je ouders dit tussen 
08.00 en 08.30 uur telefonisch melden. Ze kunnen ook een e-mail sturen naar: 
absentie@cburgcollege.vova.nl. Gebeurt dit niet, dan wordt de absentie als 
ongeoorloofd verzuim beschouwd. Zodra je weer op school komt, heb je een 
absentiebrief van thuis bij je. Deze lever je in bij de receptie.

Als je ziek bent
Ben je verhinderd wegens ziekte, dan gelden dezelfde regels als bij 
afwezigheid. 

Word je ziek tijdens schooltijd, dan meld je je af bij je docent en bij de 
administratie. Alleen na toestemming mag je het schoolgebouw verlaten. 
De administratie neemt eerst telefonisch contact met je ouders op. Laat één 
van je ouders naar school bellen zodra je thuis bent. 

Ben je ziek tijdens PTA-toetsen en examens, dan moet er altijd een geldige 
doktersverklaring worden overlegd. Meer informatie hierover staat in het 
examenreglement.

Praktische info
Bezoek aan de dokter
Afspraken met doktoren, fysiotherapeuten, ziekenhuis e.d. moet je zoveel 
mogelijk buiten schooltijd plannen. Dit geldt zeker voor regelmatig terug-
kerende afspraken. Indien een ziekte langere tijd duurt, is het verstandig 
contact op te nemen met je mentor zodat eventuele achterstanden tijdig 
kunnen worden weggewerkt.

Als je te laat bent
Als je te laat komt, haal je altijd een te-laat-kom-briefje bij de receptie. 
Zonder dat briefje word je niet tot de les toegelaten. De volgende morgen 
meld je je precies om 08.00 uur bij de conciërge. Als je je niet meldt om 
8.00 uur, dan moet je aan het eind van de dag een lesuur nablijven. Alleen 
om aantoonbare medische redenen kan het op een ander tijdstip. Je ouders 
worden per brief geïnformeerd. Kom je vaker te laat, dan zullen er passende 
maatregelen worden getroffen. 

Als je uit de les verwijderd wordt
Als je, wegens verstorend gedrag, uit de les wordt verwijderd, verlaat je 
onmiddellijk het lokaal en meld je je bij de zorgcoördinator. Je vult dan in 
het opvanglokaal het uitstuurformulier in. Op dit formulier kun je je verhaal 
kwijt. Ben je hiermee klaar, dan ga je verder met je schoolwerk. Als de 
zorgcoördinator er niet is, dan meld je je bij de teamleider. Is die er ook niet, 
dan ga je naar de schooldirecteur. Na de les maak je een afspraak met de 
docent om het uitstuurformulier te bespreken en vervolgafspraken te maken. 
Je kunt dan de volgende les weer in. Heb je geen formulier ingevuld of het 
formulier niet besproken met de docent, dan kan de docent je niet toelaten 
in de les. Bij weigering de klas te verlaten, volgen strenge maatregelen.



Als je docent afwezig is 
Als de bel is gegaan en de docent verschijnt niet bij het lokaal, dan wacht je 
vijf minuten. Is de docent dan nog steeds niet verschenen, dan gaat de hele 
klas naar de kantine en blijft daar. Eén leerling informeert vervolgens bij de 
schoolleiding waar de docent is. 

Wat doe je bij lesuitval
Als er om welke reden dan ook een les uitvalt, dan worden de roosters 
aangepast. Tijdens tussenuren kun je werken aan schooltaken of pauze 
houden in de kantine. Tussenuren proberen we zoveel mogelijk te beperken.

Kluisje
Aan het begin van het schooljaar krijg je een kluisje toegewezen, die je 
kunt openen met een kluispas. Je bent verantwoordelijk voor je kluis en 
bijbehorende pas. Als je je pas kwijt raakt, dan kun jij bij de teamleider een 
nieuwe pas kopen voor 5 euro. 
Je kluis is persoonlijk, dat betekent dat je de kluis niet met iemand anders 
mag delen. Als je dit toch doet, dan nemen we je kluispas in en kun je je kluis 
niet meer gebruiken. In je kluis kun je je jas stoppen. Dat doe je niet als het 
regent, want dan neem je je jas mee de klas in en hang je hem aan je stoel te 
drogen.

Kantine
Bij ons op school is binnen het drinken van energydranken zoals Redbull 
etc. verboden. Ook het eten van chips is binnen niet toegestaan. Als een 
leerling hier toch mee binnenkomt, zal het eten/drinken worden ingenomen 
en kan de leerling het aan het einde van de dag weer ophalen. De kantine 
is de enige plek waar gegeten en gedronken mag worden. Er mag dus niet 
gegeten/gedronken worden op de leerpleinen of in de lokalen. Als je op de 
leerpleinen zit, ben je rustig aan het werk. Je veroorzaakt geen overlast. 

Herfstvakantie 
maandag 21 oktober 2019 t/m vrijdag 25 oktober 2019 

Kerstvakantie 
maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020

Voorjaarsvakantie 
maandag 17 februari 2020 t/m vrijdag 21 februari 2020 

Tweede Paasdag
maandag 13 april 2020

Meivakantie 
donderdag 23 april 2020 t/m woensdag 6 mei 2020

Hemelvaart 
donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020

Pinksteren 
maandag 1 juni 2020

Zomervakantie 
maandag 6 juli 2020 t/m vrijdag 14 augustus 2020

Vakanties en andere 
belangrijke data

Op onze website vind je de volledige jaaragenda.

Bijeenkomsten klankbordgroep ouders 
Donderdag 18 oktober 2019 17.00 - 18.00 uur
Donderdag 14 januari 2020 17.00 - 18.00 uur
Donderdag 24 maart 2020 17.00 - 18.00 uur
Donderdag 16 juni 2020 17.00 - 18.00 uur

Rapport ophalen / 10 minutengesprekken
Rapport 1: maandag 18 november 2019 15.00 - 20.00 uur
Rapport 2: dinsdag 21 januari 2020 15.00 - 18.00 uur (klas 4) 
en dinsdag 4 februari 2020 15.00 - 20.00 uur
Rapport 3: woensdag 15 april 2020 15.00 - 20.00 uur
Rapport 4: donderdag 2 juli 2020 in de ochtend

Lesvrije dagen 
Maandag 26 augustus 2019
Donderdag 14 november 2019
Vrijdag 20 december 2019
Woensdag 29 januari 2020  
Vrijdag 10 april 2020  
Dinsdag 30 juni 2020
Vrijdag 3 juli 2020

Informatieavond ouders 
(alle leerlingen)
Dinsdag 17 september 2019 
19.00 uur - 20.30 uur



Onze schoolgids is te bekijken op: www.cburgcollege.nl/onderwijs/
schoolgids. In deze schoolgids vind je nog veel meer informatie. 
Hieronder een overzicht met de verschillende hoofdstukken. 

Mochten leerlingen en/of ouders om wat voor reden dan ook niet in de gelegenheid zijn om de 
schoolgids online te bekijken, dan kan een papieren versie worden aangevraagd via e-mail: 
info@vova.nl of per post: VOvA, afdeling Communicatie & PR, Postbus 7878, 1008 BA Amsterdam. 
Vermeld duidelijk schoolnaam, naam leerling en adresgegevens.

Notities

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

Check de website

1.  Voorwoord 

2.  Onze school

3.  De dagelijkse schoolpraktijk 

4.  Zorg voor onze leerlingen 

5.  Communicatie

6.  Financiën 

7.  Schoolvakanties en overige belangrijke data

8.  Contact met onze school 

9.  Onze scholengroep



Cburg College
Foekje Dillemastraat 116

1095 MK Amsterdam
T (020) 579 71 30

E info@cburgcollege.vova.nl
I www.cburgcollege.nl

Facebook CburgCollege
Instagram CburgCollege
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