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Lestijden – reizen - taxivervoer leerroute Vervolgonderwijs

Onderwerp

Eindhoven, juli 2020

Beste ouders/verzorgers,
Gemeenten, taxibedrijven
Middels deze brief willen wij u informeren over de wijze waarop wij ons onderwijs hebben georganiseerd en
de consequenties die het kan hebben voor het taxivervoer van een aantal van onze leerlingen, met name
de leerlingen uit de bovenbouw van de leerroute Vervolgonderwijs.
Het Taalbrug College – leerroute Vervolgonderwijs is een VMBO-school waar leerlingen door middel van
een speciaal traject een volwaardig en regulier VMBO diploma behalen. We werken met een rooster,
vergelijkbaar met een reguliere VMBO en dat betekent: niet alle leerlingen starten en eindigen op dezelfde
lestijd.
We streven ernaar om leerlingen zoveel mogelijk op dezelfde tijd te laten starten en de lestijd te laten
eindigen. Dat is voor leerlingen uit de brugklassen en onderbouw het geval.
Voor leerlingen uit de bovenbouw (vmbo 3 en 4) kunnen de begin- en eindtijd anders zijn. Dat heeft te
maken met onze samenwerking met verschillende scholen voor de uitvoering van de praktijkvakken die
leerlingen daar volgen.
Voor de exacte lestijden van een individuele leerling heeft u het lesrooster van deze leerling nodig. Leerling
en ouders/verzorgers ontvangen het lesrooster bij de start van het nieuwe schooljaar: 24 augustus 2020.
Ook heeft u de beschikking over de vakanties en de (studie)dagen waarop de leerling vrij hebben.
Ouders kunnen taxibedrijven en gemeenten informeren over het profiel dat hun zoon/dochter heeft
gekozen:
o

Indien het profiel HBR (Horeca Bakken Recreatie) is werken we samen met de Rooi Pannen. Voor
lesdagen en lestijden: zie informatie hieronder

o

Indien het profiel BWI (Bouwen Wonen Interieur) of PIE (Produceren Installeren Energie) werken
we samen met het Vakcollege Eindhoven.

Zelfstandig leren reizen is een van de doelen voor onze leerlingen. Jaarlijks geven we hierin advies naar
ouders en zo nodig naar gemeenten. In de brugklassen en onderbouw zal taxivervoer echter nog vaak
nodig zijn. Het streven is om leerlingen in de bovenbouw zelfstandig te laten reizen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de mentor of een van onze teamleiders.

Met vriendelijke groet,

Jean van Ham, teamleider Taalbrug College – brugklassen
Kyra Doek, teamleider Taalbrug College – onderbouw
Maaike Jacobs, teamleider Taalbrug College – bovenbouw
Volledigheidshalve vindt u op deze en de volgende pagina’s de lestijden waarbinnen de lesuren worden
gepland, maar die voor de leerlingen uit vmbo 3 en 4 kunnen verschillen:

Lestijden Taalbrug Vervolgonderwijs: maandag, dinsdag, donderdag vrijdag
Uur/ dag

Tijd

Lesuur 1

8.40-9.25

Lesuur 2

9.25-10.10

Lesuur 3

10.10-10.55

Kleine

10.55-11.10

pauze
Lesuur 4

11.10-12.00

Lesuur 5

12.00-12.50

Grote

12.50-13.20

pauze
Lesuur 6

13.20-14.10

Lesuur 7

14.10-15.00

Lesuur 8

15:00-15:45

Lestijden Taalbrug Vervolgonderwijs: woensdag
Woensdag

Tijd

Lesuur 1

8.40-9.25

Lesuur 2

9.25-10.10

Lesuur 3

10.10-10.55

Kleine

10.55-11.10

pauze
Lesuur 4

11.10-11.55

Lesuur 5

12.55-12.40

Grote

12.40-13.10

pauze
Lesuur 6

13.10-13.55

Lesuur 7

13.55-14.40

Lesuur 8

14:40-15:25

Lestijden Rooi Pannen:
Dagen waarop leerlingen met het profiel HBR hier naar toe gaan
Uur/ dag

Tijd

Lesuur 1

8.30-9.20

Lesuur 2

9.20-10.10

Lesuur 3

10.10-11.00

Kleine

11.00-11.15

pauze
Lesuur 4

11.15-12.05

Lesuur 5

12.05-12.55

Grote

12.55-13:25

pauze
Lesuur 6

13.25-14.15

Lesuur 7

14.15-15.05

Lesuur 8

15:05-15:55*

*Eindtijd van lesuur 8 is alleen van toepassing als de klassen het 8 e uur een theorieles (Nederlands,
wiskunde, Engels, BO/CV hebben op de Rooi Pannen met een docent van Taalbrug Vervolgonderwijs.)

Lestijden Vakcollege Eindhoven
Dagen waarop leerlingen met het profiel PIE of BWI hier naar toe gaan
Uur/ dag

Tijd

Lesuur 1

8.30-9.20

Lesuur 2

9.20-10.10

Pauze

10:10-10:30

Lesuur 3

10:30-11:20

Lesuur 4

11:20-12:10

Pauze

12:10-12:30

Lesuur 5

12:30-13:20

Lesuur 6

13:20-14:10

Pauze

14:10-14:25

Lesuur 7

14:25-15:15

Lesuur 8

15:15-16:05

