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Jaaroverzicht  
Hoogtepunten van mei t/m juli 2019 

       
 

 
 
Beste lezer, 
 
Hierbij ontvangen jullie ons laatste jaaroverzicht van de cursus 2018-2019.  
Een cursusjaar waarop we met trots op terug kunnen kijken.  
 
Leerlingen die in augustus ietwat verlegen binnenkwamen, hebben hun plek gevonden.  
 
Bijna al onze examenleerklingen zijn geslaagd en gaan zich verder ontwikkelen buiten onze school. 
We zijn heel blij met de schitterende eindresultaten: 

Basisberoepsgerichte leerweg/LWT: 100% 
Kaderberoepsgerichte leerweg: 98% 
Gemengde theoretische leerweg: 90% 

 
De laatste weken stonden in het teken van afronding, sportiviteit en projectactiviteiten.  
 
Nu is het tijd voor vakantie. Lekker thuis of ergens anders in de zon. Relax, slaap uit en zorg dat je 
ook een beetje actief bezig bent. Kortom: LEKKER GENIETEN! 
Ik wens jullie een mooie, fijne en vrolijke zomervakantie. 
 
Rianne Koole 
Directeur Actief College 
 
 

Mei
 

 
Leuk bedankje voor hulp bij Present HW 
Een mooi compliment van de coördinator 
van Present HW, voor onze leerlingen. Ze 
hebben geholpen bij een project met 
ouderen in Numansdorp. 
Het was een groot event, waarin ze catering 
hebben verzorgd en hand- en spandiensten 
tijdens een spel in een vorm van een show. 
Georganiseerd door Present Hoeksche 
Waard. 
"Hierbij een foto van een geslaagd project 
met super enthousiaste dames! Ik heb 
genoten van hun glimlach en inzet. Om als 
school trots op te zijn!" 
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Stages 
Onze leerlingen uit het derde en vierde leerjaar hebben een beroepsoriënterende stage gelopen.  
Ze hebben een kijkje genomen in de praktijk bij het beroep wat ze waarschijnlijk later willen 
uitvoeren. 
 
Er waren heel wat bedrijven behulpzaam om de werknemers van de toekomst te begeleiden.  
Wij bedanken hierbij nogmaals de stagebedrijven! 
 

              
 
 
Eindexamens 
En dan waren er in mei natuurlijk ook de examens. Wat een 
spannende tijd voor velen. 
Gelukkig was er voor de meesten in juni hét verlossende 
telefoontje dat ze geslaagd waren. 
 
Handen ineengeslagen:  
Samenwerking Onderwijs Bedrijven (SOB) Hoeksche Waard) 

 

 
 

https://www.facebook.com/385483048200963/photos/a.390033384412596/2298062253609690/?type=3&theater
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Juni
 

 
Gala examenkandidaten 
Chique en glamour….  
De examenkandidaten hebben hun schooltijd aan het Actief College in stijl afgesloten. 
Wat was het bijzonder en mooi om te zien hoe leerlingen zich voor dit gala uitgedost hadden.  
 
Voor meer foto’s zie de foto-impressie op Facebook.  
 

                
 
Uitslag examen 
We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: “Gefeliciteerd 
geslaagden!” 
 
Vol trots kunnen we onze eindresultaten mededelen: 
Basisberoepsgerichte leerweg/LWT: 100% 
Kaderberoepsgerichte leerweg: 98% 
Gemengde theoretische leerweg: 90% 
Totaal is 96% van onze leerlingen geslaagd. 
 
Wij feliciteren ook onze docenten, zonder hun was dit mooie 
eindresultaat niet behaald.  
 
Ondernemingsplan derdejaars leerlingen – Economie & Ondernemen 
Het afgelopen schooljaar is er door de derdejaars leerlingen van het keuzevak E&O ondernemen hard 
nagedacht over het oplossen van een maatschappelijk probleem en hiervoor hebben ze een 
ondernemingsplan geschreven. De intentie was dat alle plannen uitgevoerd zouden worden, maar dit 
is slechts bij één plan gelukt! Om de leerlingen toch de mogelijkheid te geven hun fantastische idee 
met iedereen te delen, werd er donderdag 27 juni jl. een “ondernemersmarkt” gehouden waar ze 
hun plannen konden presenteren. 
 

 
 
Voor meer foto’s zie de impressie op Facebook.  

https://www.facebook.com/pg/Actief-College-385483048200963/photos/?tab=album&album_id=2311444635604785&__xts__%5B0%5D=68.ARD6KQAWohU3rnYR7wdvS5GS95hR5Am7CwFOlgEd1ut0ISCu3oYWQ5JW9i6SvNkyYLkTsr0bJ4sPZaIQBOIaLoMh--_o5zEknzaLpbkalW6hYtMm3otiTShha21XkK7_gKkz8IeM8CoGvERX0MVrr1C6boQFFEVGBb8C0FWwdwOFZN3TAQtWtCNYgiFMbXh_e5q-cromO8f0r4KLJGPnUeDHGZ6OHfxiSbT2b3nAcXEd0PfgWnOE0mDjXfrZpjjln2hX5SznydK3zaGdTn5im-vVIJrzSrT6yhO4V5b0GPn3SmyYGCJgIHWNVFWrYN8iytWFkuwN4qDILmZhu6TNO6rReKCkFq6xN5NhX7BB3kJb5ymK3GZMVzPK0x1TWEtGkqg927t7T_b7lnfSkyqg7F00_Tx1jCfQyf_nxa-mMJLFCGzX4GlUQy6iFaLtEQhS5ZDIXwEoaaI10qTAE-5gZLaCmxq0mRW6AVS-zbphWZYPrrUM39pCybM6VAqghLof9Zo5zRpMLTuz6bUqd7hlPJlNFnvj94eFetVZdWOSDQ&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/385483048200963/photos/a.390033384412596/2334502736632308/?type=3&theater
https://www.facebook.com/pg/Actief-College-385483048200963/photos/?tab=album&album_id=2347596391989609&__xts__%5B0%5D=68.ARDbUo1elghIC9Z5ejQKwjjGuPS4-jzC28s7n4i4kzckxS7MS4y12cd-Bd0tEG9Dx3W6_VJKqQa7VA8VMwzbzPjbK7xPW37VAjvhInoPifGf8Z5RV6Oe6ww2UVDqEdwUxKlpOhhz2Bn94Old2qgdxHxOihOFOpuL7pyj-Ff1HoNQa7cXseU8xbyIxyxAAaZmKphyXmZTwXNIZ7f0d4j5DHHTGwRSblwusvMd0TnQSyC_iN7EYIP-VHGy_3jg_A5PMoyNmC6KjObAbsPs-9B_PbuOyJxCd920J4djURM3-Y4g7ZHE7duVID--pXtkmBbBmllY8H8l31_QjU_7td7bgB1lGYpRsIz_O7NQ0TNsG0kE5D-ocYRwDnfT2riEMTckcoEBCBaE0fwTB7J0HEkvsgNvn7OYe-obGwn0PUFy8LfRaObLRQ1KfvbkDrmATL92UfOUJ5WBtZNsufu9m-sjmkNEHfM870dGpV_hdlHlyvGDK1J-ZrM7QoCpHPdxZXuotr8Z3s09M7WPDHRnSOKM9KgAXI30it-NX9ml3EFMhw&__tn__=-UC-R
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Juli
 

 
Actief College krijgt geld voor techniekonderwijs 
Op maandag 1 juli heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het bericht 
uitgestuurd dat de subsidieaanvraag voor Sterk Techniek Onderwijs binnen het vmbo voor de regio 
Goeree-Overflakkee en de Hoeksche Waard is goedgekeurd. Dat betekent dat de regio Goeree-
Overflakkee/Hoeksche Waard deze subsidie gelden kunnen gaan inzetten om de drie technische 
vmbo-profielen: Bouwen, Wonen & Interieur (BWI); Produceren, Installeren & Energie (PIE); 
Mobiliteit & transport (MT), die de RGO Middelharnis en het Actief College nu aanbieden, te 
versterken en de samenwerking met andere vmbo-scholen, het bedrijfsleven, de gemeente en de 
verschillende mbo opleidingen in te zetten om jongeren enthousiast te maken voor technisch 
onderwijs. 

Actief College krijgt geld voor techniekonderwijs – 3 juli 2019 
 

Minister trekt de knip voor opleidingen Actief College – 4 juli 2019 
 
 
Diploma-uitreiking 
Op 3 juli zat het er echt op voor de geslaagden... De handtekeningen zijn onder de diploma’s gezet! 
Op naar het volgende avontuur. 
Wij wensen onze (oud)leerlingen veel succes bij het vervolgonderwijs.  
 
Zie hier de fotoreportage die gemaakt is tijdens de diploma-uitreiking. 
 
Projectweek 
De laatste schoolweek van deze cursus stond in het teken van sportdagen en projecten. 
Dankzij de grote inzet van docenten was er een leuk en leerzaam programma samengesteld. 
Het was leuk om te zien hoe de meeste leerlingen opgingen in de opdrachten. Samen werd er een 
hoop lol beleefd, wat ten goede kwam aan het teamgevoel.  
Foto’s van de projecten zijn hier te bekijken.  
 
Onze nieuwbouw 
We hebben het beste nieuws voor het laatst 
bewaard… 
 
Op vrijdag 12 juli jl. is het start’schot’ voor de 
nieuwbouw gegeven. 
Er is een bord bij de nieuwbouwlocatie onthuld  
door leerlingen uit de onderbouw, waarvan 
meerdere generaties op het Actief College 
(voorheen LTS) hebben gezeten. 
 
 

En... nog groter nieuws:  
in de zomervakantie wordt  

de eerste paal geslagen! 
 
 

 

https://www.hetkompasonline.nl/nieuws/algemeen/760208/actief-college-krijgt-geld-voor-techniekonderwijs?fbclid=IwAR0faK6epyEGf7c9BnZvd62NosafJoXzHnGs2UFpBvI_iMVQ3k6POil9FrE
https://www.ad.nl/hoeksche-waard/minister-trekt-de-knip-voor-opleidingen-actief-college~a87c9276/?referrer=http%3A%2F%2Fm.facebook.com%2F&fbclid=IwAR3nmRJl9i3AvngEVCYpI6GIP2PGZnYEk_JLT6HccODn_oZ-imYToIAcM2U
https://www.facebook.com/pg/Actief-College-385483048200963/photos/?tab=album&album_id=2353008538115061&__xts__%5B0%5D=68.ARBzEPiEAoB41k3CgAC7ZthN-mv4NwQwcvO3kse9e8uzONliy86VZPDZa6i8k2C3H9ByT6gf4AJsqpXlHjuo2S_fmCN6scz_PCGjdgvwasUZzFV8ATrBNKFS56ySZCAwQr-2mW0pmxtjGIkz0M3nPctP9jFrwvCoV-ToAQbQxZ2HeBhjV5fK62tNLcsyYEARszMNZbcUnxnvB5OeywvRZL1QZvnAJTFByysB8gSB61HASPLcvX1MWArSQmgWR_3jmzcoFIaUKnQVgD4Z6t_N_eQRSDlC_J-IQrZi7LRM9x6HwI6DQEbaYcwPz8IBx7XYoysPQUox9dmLZw_aw_-OtfsA8IHfaNz7xzIIjxfFl8Zt_VeO0wAPnOIwxWin7pI00BqShJzRvOkNs1XDrZ3VCYZXUQGA2gKDz0qAxxf_YfK5fQbMyopQf8imRZAPw0e2c9MsVvdNXlM3HWXIBX08N01S_-7X19smuD18XA5QDV8fgv8Q7ZJAflk_FR27sgbLcLZpTCoaK1QAAYOir_f1_EQgm9-GbgiaQAssyQUV9A&__tn__=-UC-R
http://actiefcollege.nl/2019/07/11/projectweek-2019-fotos/

