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Agenda 

 

 Koningsdag    27 april 

 Meivakantie    03 mei t/m 14 mei 

 Tweede Pinksterdag  24 mei 

 Studiedag    25 juni 

 Laatste schooldag   donderdag 22 juli 2021 

 Zomervakantie   23 juli t/m 03 september 

 

 

1e schooldag na de zomervakantie van 2021: maandag 6 september 2021 
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Voorwoord 

 

 Beste ouders en verzorgers, 

 

Het einde van het schooljaar komt langzaam 

dichterbij. 

Een tijd met nog genoeg leuke maar soms 

ook spannende zaken op het programma. 

Neem bijvoorbeeld de examens voor wis-

kunde, Nederlands en Engels die er aan ko-

men. 

Daarnaast worden er in de bovenbouw voor 

de verschillende praktijkroutes de praktijk-

examens afgenomen. 

In deze nieuwsbrief vindt u ook de eerste in-

formatie over de Entreeopleiding die we 

vanaf volgend schooljaar gaan aanbieden 

binnen het Vierbeek College. Op dit moment 

zijn we in kaart aan het brengen welke leer-

lingen mogelijk in aanmerking komen voor 

deze ROC niveau 1 opleiding die we in sa-

menwerking met ROC Rijn IJssel gaan ver-

zorgen. Zoals het er nu naar uit ziet hebben 

we voldoende leerlingen om volgend jaar 

een speciale Entreeklas te starten. We zijn 

erg blij met deze ontwikkeling. Het maakt 

dat wij nog beter in staat zijn om iedere 

leerling een passende aanbod aan te bieden 

dat past bij zijn of haar mogelijkheden. 

Ik wens u wederom veel leesplezier en wens 

u namens alle collega’s alvast een hele fijne 

meivakantie toe! 

 

Medezeggenschapsraad 

 

Geachte ouders, 

 

Even een kort berichtje vanuit de MR. Door de Corona perikelen zijn we niet fysiek bij elkaar 

geweest. We hebben de laatste vergadering in februari gehad via Teams. 

 

We hebben het nieuwe vakantierooster vastgesteld voor schooljaar 2021-2022. 

Deze kunt u straks bekijken op de website of in de komende vernieuwde schoolgids. 

Wij als MR hopen snel weer andere zaken op te pakken en gaan er van uit dat het volgende 

schooljaar weer gaat verlopen zoals het hoort. 

 

Wolfgang Post ( leerkracht verzorging onderbouw) 
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Leerlingenraden 

 

Onderbouw:  

In de afgelopen periode hebben wij weer twee keer een leerlingenraad gehad.  

Erg leuk om te zien hoe de leerlingen zich inzetten om hun ideeën binnen de school zichtbaar te 

maken. Zo zijn we de afgelopen periode bezig geweest om van iedere klas een klassenfoto te 

maken, zodat deze in de lijstjes beneden in de hal kunnen hangen.  

De leerlingen van de leerlingenraad hebben dit zelf helemaal geregeld, erg knap! En een 

ontzettend leuk idee! 

Ook hebben we leuke ideeën besproken voor de keuzemiddagen en zijn we bezig om uit te 

zoeken of wij een voetbaltafel in de kantine leuk vinden.  

We zijn weer super trots op onze leerlingenraad! 

 

Bovenbouw: 

 

Op de bovenbouw is er deze week een voetbalveld van kunstgras aangelegd! Voorheen hadden 

wij een voetbalveldje van steen, maar dit was niet prettig. Alle leerlingen zijn erg blij met het 

nieuwe veld.  De leerlingenraad mocht daarnaast meedenken waar we de gift van De Verbinding 

(Samenwerkingsverband Arnhem en Omstreken) aan zouden besteden. Van het geld is een 

tafeltennistafel aangeschaft voor in de aula waar de leerlingen in de pauzes veelvuldig gebruik 

van maken. 
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Uitgelicht  

 
Entreeopleiding 

 

Op de bovenbouw zijn we erg druk met het uitzetten van de lijnen voor de Entreeopleiding, die 

wij vanaf komend schooljaar gaan aanbieden op onze locatie. Een Entreeopleiding (MBO 1) 

bereidt leerlingen voor op de arbeidsmarkt, of biedt de kans om door te stromen naar een niveau 

2 opleiding. Op een Entreeopleiding wordt geoefend op werknemersvaardigheden en is een stage 

erg belangrijk.  

 

Dat wij een Entreeopleiding gaan aanbieden is een prachtige mogelijkheid voor leerlingen die wel 

de capaciteiten hebben om een Entreeopleiding te volgen, maar voor wie de stap naar een ROC 

te groot of te spannend is. Op onze locatie kunnen de leerlingen (nog) meer begeleiding en 

nabijheid krijgen, wat sommigen hard nodig hebben om de opleiding te laten slagen. Op deze 

manier ligt die succeservaring veel meer binnen bereik. Wij bieden hiermee een mooie kans voor 

leerlingen om hun niveau 1 diploma te behalen!  

 

Op dit moment inventariseren wij welke leerlingen deze opleiding zouden kunnen volgen. Zij 

zullen uiteindelijk een intake-procedure in gaan. Uiteraard houden wij u op de hoogte van het 

verdere verloop en u hoort natuurlijk nog van ons wat een Entree opleiding precies inhoudt.   

 

 

IVIO-examens 

 

De examens komen er weer aan in mei!  

Op de onderbouw hebben wij 34 leerlingen die opgaan voor in totaal 46 examens. Het gaat bij 

ons om 33 Nederlands examens en 13 reken examens. Geweldige aantallen en spannende tijden! 

 
Op de bovenbouw hebben wij dit jaar 87 leerlingen die opgaan voor in totaal 161 examens. 63 

examens Nederlands, 56 examens rekenen en 42 examens Engels.  
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Overgang fase 1 (onderbouw) naar fase 2 (bovenbouw) 

 

Onlangs heeft er een infoavond plaatsgevonden voor leerlingen van de onderbouw die volgend 

jaar naar de bovenbouw gaan. Vanwege de geldende corona-maatregelen is dit op een 

superleuke manier omgezet in een virtuele tour op de locatie van de bovenbouw. Via teams 

konden ouders/verzorgers en leerlingen meekijken in de lokalen en praktijkruimtes en konden ze 

vragen stellen aan leerkrachten en praktijkdocenten. De eerste presentatie verliep met wat 

kinderziektes, waarbij het filmpje niet te zien was. Het filmpje is wel terug te zien. De link voor 

het filmpje is bij de mentor van de 2e jaars leerlingen op te vragen. De informatieavond was 

helaas anders dan anders, maar toch hebben de leerlingen iets van onze locatie kunnen zien en 

hopelijk leidt dit tot een vloeiende overgang van de onderbouw naar de bovenbouw! 

 

Dit vertellen David en Armaan erover: 

 
“Afgelopen donderdag hebben wij de 

informatieavond van de bovenbouw gehad. Helaas 

konden wij niet echt op de bovenbouw zijn, 

vandaar dat dit digitaal ging. 

Ik vond de informatieavond goed georganiseerd. 

Het werd op tijd via de mail aangegeven en het 

was fijn dat we verschillende leerkrachten van de 

bovenbouw konden zien en dat ze ons konden 

helpen door aan te geven wie het antwoord op 

onze vragen had. Al mijn vragen zijn goed 

beantwoord en dit vind ik fijn. Nu weet ik goed 

waar ik naar toe kan werken. 

Ik hoop wel dat de volgende tweedejaars 

leerlingen volgend jaar echt op de bovenbouw zelf 

mogen kijken, maar dan moet Corona natuurlijk 

weg zijn.  

Bedankt voor alle informatie!” 

 

David uit klas 2B 

 

“Ik vond het in het begin erg span-

nend om naar het bovenbouw te 

gaan.  
Ik vond het vooral spannend omdat 

ik het nog niet kende, hierdoor werd 

ik erg onrustig .  
Tijdens de voorlichtavond hebben ze 

de school laten zien en verteld hoe 

het daar gaat.  
Daarna werd ik wel rustig, omdat 

het meer duidelijk was.  
Ik heb heel veel zin om naar de bo-

venbouw te gaan, het lijkt me heel 

leuk om daar te gaan ko-

ken en  stage te lopen.”  
 

Armaan uit klas 1/2C 

 

Op de donderdag en vrijdag voor de vakantie nemen de leerlingen nog een kijkje op de 

bovenbouw. Meneer Post en meneer Uittenbogaard gaan als razende, rennende reporters naar 

de bovenbouw. Zij lopen door de school terwijl zij videobellen met de tweedejaars klassen. De 

tweedejaars zijn zo in de gelegenheid om nog vragen te stellen. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Wij wensen u alvast een heel fijne meivakantie!  

 

Namens het Vierbeek College, onderbouw en bovenbouw, 

 

Mirja van der Zaag en Ellen Lina 

 

  


