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Voorwoord 

Beste lezer, 

 

Voor u ligt de eerste uitgave van 

de nieuwsbrief van het Vierbeek 

College. Deze nieuwsbrief is 

bedoeld om u goed op de 

hoogte te houden van 

belangrijke 

schoolgebeurtenissen.  

Aan de andere kant willen we u op deze 

manier drie keer per jaar informeren over tal 

van leuke en interessante zaken die er op 

onze school spelen. In deze editie besteden 

we, los van een aantal vaste rubrieken,  

aandacht aan  onze nieuwe medewerkers, de 

week van het pesten en de rookvrije school.  

 

Ik wens u veel leesplezier toe! 

Mocht u n.a.v. het lezen tips of suggesties 

hebben voor deze nieuwsbrief dan horen we 

dat graag. 

 
 

Vriendelijke groet, 

 

 

Wim van Schaik 

directeur

Medezeggenschapsraad

Via de MR zijn ouders en personeel 

betrokken bij het schoolbeleid. Voor een 

aantal onderwerpen moet de school advies 

of instemming vragen aan de MR voordat 

een besluit genomen wordt. Daarmee is de 

MR een belangrijke manier om mee te 

praten over het beleid. De MR van dit 

schooljaar wordt vertegenwoordigd door 4 

leerkrachten:  

• Maaike van Bergen 

• Wolfgang Post 

• Esther Verschuren 

• Sharon Cornelisse 

 

En 2 ouders: 

• Richard Aldus 

• Petra Zuiderwijk  

 

Dit schooljaar richt de MR zich wederom op 

het speerpunt ouderbetrokkenheid. Uit ons 

tevredenheidsonderzoek van 2 jaar geleden 

is gebleken dat ouders tevreden zijn met hoe 

de Vaart en het Vierbeek College zijn 

ouderbetrokkenheid vormgeeft, met een 

mooie 7,5 als gemiddeld cijfer! 

 

Uit het onderzoek is ook naar voren 

gekomen waar ouders winst zien om onze 

ouderbetrokkenheid te vergroten. Daarom is, 

op advies van ouders, voor zowel de Vaart 

als het Vierbeek College besloten een 

inloopmiddag te organiseren waarin 

ouders/verzorgers een ‘kijkje in de keuken’ 

kunnen nemen in hoe wij het onderwijs op 

school vormgeven. 

Leerlingenraden

Onderbouw:  

Afgelopen week waren het spannende tijden 

binnen het Vierbeek College Utrechtseweg.  

De jaarlijkse verkiezingen van de 

Leerlingenraad stonden op het programma. 

Alle leerlingen van de school krijgen de 

gelegenheid om zichzelf verkiesbaar te 

stellen. Dit schooljaar waren er veel 

kandidaten die graag in de leerlingenraad 

wilden komen.  

Afgelopen woensdag hebben de verkiezingen 

plaatsgevonden. Uit iedere klas is er een 

vertegenwoordiger gekozen voor in de 

leerlingenraad. De eerste vergadering vindt 

deze week plaats. De leerlingen stellen zich 

dan voor en vertellen hun ideeën voor het 

aankomende schooljaar. Wij hebben er in 

ieder geval erg veel zin in! 

 

Bovenbouw: 

Aan het einde van het vorige schooljaar is de 

Leerlingenraad bij elkaar gekomen voor een 

bijzonder ingewikkelde kwestie; het rookvrij 

maken van de school. De Leerlingenraad 
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heeft dit erg goed opgepakt. De 

deelnemende leerlingen kwamen met prima 

ideeën over hoe we het rookbeleid moesten 

gaan vormgeven. Daar is uiteindelijk een 

flyer over uitgedeeld in de klassen en de 

Leerlingenraad heeft hier zelf toelichting bij 

gegeven. Erg knap, om zo’n lastig iets uit te 

leggen in andere klassen, maar ze deden het 

wel! Inmiddels is het rookbeleid volledig 

geaccepteerd, mede dankzij de leerlingen 

van de Leerlingenraad, die hier zelf volledig 

achter stonden en het goed 

konden overbrengen aan 

hun schoolgenoten. Wij zijn 

een rookvrije school en wat 

zijn we trots!  

                                                         

Uitgelicht Onderbouw 

Week tegen het pesten. 

Het schooljaar is begonnen, er zijn veel 

nieuwe leerlingen gestart op de onderbouw 

van het Vierbeek College. 

Dat zorgt bij de start van 

het nieuwe schooljaar altijd 

voor een gezellige drukte. 

Samen met elkaar (de 

collega’s en de leerlingen) 

moeten wij er voor zorgen 

dat iedereen zich veilig voelt 

en het naar zijn zin heeft op de “nieuwe” 

school en in de klas. 

 

 

 

 Er wordt daarom in de lessen veel aandacht 

besteed aan: sociale vaardigheden, normen 

en waarden, hoe ga je met de ander om? 

Dat komt aan bod tijdens de lessen uit de 

methode Leefstijl, maar ook daarbuiten. In 

de week van 23 t/m 27 september hebben 

wij als school meegedaan aan de “Week 

tegen het pesten”. Er worden films 

gekeken, lessen gegeven, gesprekken 

gevoerd etc. Alles met als doel om het 

pesten de school uit te krijgen en als het 

toch gebeurt, wat doe je dan…. 

Uitgelicht Bovenbouw 

 

VRBK Woodworks 

Wij leiden onze jongeren op 

voor arbeid. Op de bovenbouw 

van het Vierbeek College is 

dat in alle praktijkroutes goed 

te merken. Het ruikt er 

regelmatig naar heerlijk eten, 

vers gemaaid gras of pas 

geschilderd hout. In de sector 

Techniek Breed worden prachtige meubels 

geproduceerd door de leerlingen van de 

praktijkroutes Hout en Metaal. De leerlingen 

werken hierdoor aan hun technische 

vaardigheden en hun 

werknemersvaardigheden. Waar kun je nu 

beter trainen op werknemersvaardigheden 

dan in een bedrijf? Zo is VRBK Woodworks 

ontstaan. Wij bootsen een bedrijfsomgeving 

na in de school waarbij onze jongeren 

projectmatig meubels maken, ontwerpen, 

afleveren en plaatsen. De eerste klus op 

locatie hebben wij vorig schooljaar 

opgeleverd en voor dit schooljaar hebben wij 

een nieuw, enorm project aangenomen. De 

leerlingen worden betrokken bij het gehele 

traject van offerte tot oplevering. We hebben 

al veel tevreden klanten mogen helpen. Wij 

zijn trots op ons werk!  
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Begeleide externe stage bij Scalabor: 

Scalabor profileert zich als hèt 

arbeidsontwikkelbedrijf voor Midden-

Gelderland. Ze begeleiden mensen die dat 

nodig hebben naar passend en zo regulier 

mogelijk werk. 

  

Dit jaar mogen we met twee groepen één 

keer in de week een dag stage lopen bij 

Scalabor. Dit is een groot bedrijf in Arnhem 

waar veel kleine productie- en 

inpakwerkzaamheden worden gedaan. Wij 

zien in dit bedrijf een goede 

samenwerkingspartner richting arbeid en ook 

een goede partner in het oefenen en 

aanleren van werknemersvaardigheden.  

Wijnand en Simone, beiden in dienst als 

stagebegeleider, gaan met een groep van  

maximaal vier leerlingen werkzaamheden 

uitvoeren bij Scalabor. Dit kan op 

verschillende werkplekken binnen dit bedrijf 

zijn.Daarnaast hebben ze ook veel 

mogelijkheden buiten de hoofdlocatie waar 

we mogelijk in de toekomst gebruik van 

gaan maken. 

Wij hebben er veel zin in om op 

deze stage plek onze handen 

uit de mouwen te gaan steken. 

 
  
 

Teamfoto’s 

 

 

 
Team Vierbeek College Onderbouw  

 
Team Vierbeek College Bovenbouw 

Even voorstellen 

Mijn naam is Aafke Berends. Ik ben dit schooljaar gestart als mentor in klas 2A van het 

Vierbeek College. De afgelopen jaren heb ik gewerkt in het basisonderwijs en de kinderopvang. 

Nu dus een nieuwe uitdaging bij de Onderwijsspecialisten! Ik heb er zin in!  

 

Mijn naam is Melissa van Kempen. Na 13 jaar te hebben gewerkt in het basisonderwijs, was ik 

toe aan een nieuwe uitdaging. Deze heb ik gevonden op het Vierbeek College. Ik ben dit 

schooljaar gestart als mentor in klas 3/4D.  

 

Ik ben Puck Rensen en vanaf mei 2019 werkzaam op het Vierbeek College. 

Met veel plezier werk ik op de bovenbouw als Impuls begeleider,  

hierbij begeleid ik leerlingen individueel buiten de klas. 

Samen met een leerling werken aan zijn of haar doel voelt goed,  

maar het doel behalen op een manier die bij de leerling past voelt nog veel beter. 

 

Mijn naam is Simone van der Horst. Na ruim twaalf jaar gewerkt te hebben op verschillende 

woongroepen en locaties binnen Pluryn heb ik de overstap gemaakt om in het onderwijs te gaan 

werken. Vanaf dit schooljaar ben ik op de dinsdag en donderdag werkzaam als stagebegeleider. 

En de woensdag vervang of ondersteun ik de praktijkinstructeurs op het Vierbeek College.
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