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Jaaroverzicht  
Deel 2 (2019-2020): hoogtepunten van januari t/m juni 2020 

       
 
 

 
 
Beste lezer, 
 
Hierbij ontvangt u ons jaaroverzicht in vogelvlucht.  
 

Wat zijn de afgelopen maanden bijzonder, hectisch en spannend geweest. Door corona is onze 
wereld echt anders. Alle maatregelen waren in het begin heel snel achter elkaar en dat 
vraagt een enorme inzet van de organisatie, het personeel en de faciliteiten van onze school. 
Ondanks kleine tegenslagen, ben ik trots op ons team, en zeker ook op onze leerlingen.  
Alleen samen… is een mooie kreet, want ook alleen samen kunnen we het onderwijs op een 
goede manier vormgeven. Samen met het team, samen met de leerlingen en samen met de 
ouders.  
  
Ook de manier van communiceren is er veranderd. Naast alle brieven ben ik zelf aan 
het vloggen geslagen. Mijn laatste vlog gaat o.a. over de terugkeer van onze leerlingen op school. 
Niet gezien? Bekijk hem hier.  
 
We nemen u in de nieuwsbrief mee langs een aantal hoogtepunten. Ik hoop dat u net als wij, met 
plezier en trots terugkijkt naar onze kanjers! 
 
Rianne Koole 
Directeur Actief College 
 
 

De vorderingen van de nieuwbouw 
 
Vorig jaar juli is de eerste paal geslagen. Na die tijd is er heel wat gebeurd. Gelukkig heeft de 
bouw de afgelopen maanden niet stil gelegen, dus kunnen de lessen waarschijnlijk vanaf 
januari 2021 gegeven gaan worden in ons nieuwe gebouw. 
 
Afgelopen maand zijn de bouwsteigers weggehaald, waardoor nu goed te zien is hoe de 
buitenkant er uit ziet. Wij vinden het nú al mooi!  
 
Volg de bouw op onze speciale pagina op onze site.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=BmwrvXtbVqA&feature=youtu.be
http://actiefcollege.nl/nieuws-over-ons-nieuwe-gebouw/
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Januari
 

 
Kennismaking met leerlingen van groep 8 
In januari was het druk op school met nieuwe bezoekers. 
Leerlingen van groep 8 konden kennismaken met het Actief College. We hadden proeflessen, pre- 
vmbo middagen en ons Open Huis voor de leerlingen die volgende cursus een grote overstap gaan 
maken.  
 
Presentatie profielwerkstukken 

Vierde leerjaar - De leerlingen die volgende cursus niet meer bij ons 
op school zitten, hadden in januari andere dingen aan hun hoofd, 
“Hoe presenteer ik mijn profielwerkstuk?” 
 
De leerlingen van de gemengde leerweg 
presenteerden hun profielwerkstukken 
aan ouders, verzorgers, docenten en 
andere belangstellenden.  

Het was een wervelende middag die bol stond van verrassende ontwerpen. 
Het is een heel proces voordat het eindproduct er daadwerkelijk is. De 
leerlingen zijn verplicht een heel tijdspad te doorlopen en alles schriftelijk 
en praktisch goed te onderbouwen. Er waren interessante werkstukken, 
technische hoogstandjes van hout, metaal en motoren. 

https://www.facebook.com/pg/Actief-College-385483048200963/photos/?tab=album&album_id=2779927972089780
https://www.facebook.com/pg/Actief-College-385483048200963/photos/?tab=album&album_id=2780069218742322
https://www.facebook.com/pg/Actief-College-385483048200963/photos/?tab=album&album_id=2780069218742322
https://www.facebook.com/pg/Actief-College-385483048200963/photos/?tab=album&album_id=2785013851581192&__xts__%5B0%5D=68.ARCD-wPZr_Rz0A30dUx9g-wCEWMrbrAodgQvDcdn7oLw1TZX71bmVOY1BbQTPLhiH3QRoLnDES845GrEElBYoxTS6YE4AKae38IEZjXdS-Y7hHdMPE-9Ss_8CXsq2Ro7R6xdky9ZHqE6FAFSS7JhdQa2tuPsdM0UnksuW1SGlQDq4Dp9KX9rwItPzWoPEF6w_o6MTEKjajClvLAGJDz0AVcph-9Ol376fFcIHDIw5sH5fsF1wfVthaZO3BzurIe2XAUIE8LsBl3wxJESV-KZaWNef_p47iKGJjE0WqB_iHW2gK8oVOYmDISFkw99uvTjL1VULl5Rb63FjW4Is1jSLUzvin0gXzzokixUDkemcTT5KIHH7ISTKc29FeI2ixKrAkODhMFH2tnv4KxBwpvk0w4BpwViCDE9K2w-gvWNVx_tBF0bai5p27PfHi6KMDGk_KROUQpZyecP8A4Ejypb&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/pg/Actief-College-385483048200963/photos/?tab=album&album_id=2782632771819300&__xts__%5B0%5D=68.ARBibHI_ZZaS6W2T6u4MpIHqI1WQoUNMHM1sY_DmK5tVUy0p7ynwDgcKfLOVrmlKhNwt-ophsWBFW9Vwad3PY0vWq-weMNWZab2w68H0BOAkN9VyaJVFnukquWAw3XyDm49ip2em7-ttz-3UAwPgJUAZj-VqU-eEQQ_EsT6Jy1v4uWt0m0fSqI_ShI9nCyGu4when7cDj1ZEohHKINYjj0B2aw454i6YfRI9utM3jT_Tpqa9BTUH49IpDydPheOr6joAR6grl-2VE4OyZDE8Ks_J_UnpnSC4tcMNTM9OS_F1L9CGpZP-UOAg_SDREm51e5aT62PvxVmhlcmykfngdI01UVVjmxlgUhd1QX3_wba5XJa0x_iIV6nPvf-b_DgsmpYEcqKZD7-U2qpUUi2wMgn5zWZCE0COuPhcuUhp9hVWhpd0VzKRHjCmVMcEslCc3qaJB-fE4zZx2NJXD12NlV4-aXsyEOmbz79LRVBQmAzLRVcbFdLlA3HiwnX3g5wTOoX0yqv-sIowBrsXVtWk-qKC1pA-KT9py8o9&__tn__=-UC-R


Nieuwsbrief Actief College | @N  

 
 

 
Dit jaar was er een leerling met een héél leuk idee voor zijn profielwerkstuk: een kookwedstrijd voor 
docenten. Ze hebben staan zwoegen, maar er zijn heerlijke gerechten uit voort gekomen! 
 

 
 
 

Februari
 

 
Februari… toen we nog gewoon les konden geven op school… 
Een veel gebruikte kreet in coronatijd “Gelukkig hebben we de foto’s nog”. 
 

 
Wens'boom' van de leerlingen voor de nieuwbouw 
Wat wil je graag in het nieuwe gebouw hebben? Onze leerlingen mochten een 
wens opschrijven. 
De absolute winnaar was “Ik wens... Free Wifi”.  
Een begrijpelijke keuze, die er ook gaat komen! 
Daarnaast waren er ook nog andere wensen, zoals "Ik wens gewoon een goede 
toekomst" en "Respect". Toppers! 
 

 
Bakkers in spe 
Derde leerjaar - Tijdens de projectweek zijn er schitterende taarten 
gemaakt. Hoe ze proeven weten we helaas niet... alle taarten zijn 
meegenomen naar huis. 
 
 
Buitenlandse reizen 
Derde leerjaar – Er zijn een aantal leerlingen die er een mooie herinnering bij hebben, een 
buitenlandse schoolreis naar keuze, een stedentrip naar Berlijn of survivallen in de Ardennen. 
 
Bekijk de foto’s als je nog even na wilt genieten van de trip naar Berlijn. Voor de sportieve avonturen 
naar de Ardennen, kan je hier naar het Facebookverslag kijken. 
De weersomstandigheden waren helaas niet zo zonnig als nu, regen en kou. Maar dat mocht de pret 
niet drukken, het waren fantastische dagen! 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/pg/Actief-College-385483048200963/photos/?tab=album&album_id=2676083462474232
https://www.facebook.com/pg/Actief-College-385483048200963/photos/?tab=album&album_id=2676083462474232
https://www.facebook.com/Berlijnreis-2020-Actief-College-107188620824869/?__tn__=K-R&eid=ARCzcrLVdRii3DDX-DE33F41Hz7HMOhz7cIV02QxS3RGvRGhoIWe7XQES29T2GdQj-QseVHbgJ5jMJoo&fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARCsM9qI9lJ58c3Nnk06D2yx5T6uotqsVFfkJp2XZx74zn-lzSTqDUj1Hg5qbTXMoPSGN-dx9aZdNUSHf0BTcyBYcM80HFmzE0fyB4itN6urpIF1-cA0n7BTRKbEVlFLDh0iM4YGjxRYHHB9AATm8aoiqQMm3EDke7z3SF0LZgSGTtP7py04KBZEx1cjsTT251iPclaf4vhKS9Ibs1ZIectL3IAPJJq7uKLTcvhEjt5IxOkmdViwgNN6qa1lx3rr_gcuV46lm2TXj3JBr0oqXFE6WGQfdrJdQtjKO10JUA9u2LxWSb0lQHgLCHqKCDOQypWwfaZrVXOqtnI8InYGsPMrcQ
https://www.facebook.com/Survival-Ardennen-Actief-College-2020-111899777008900/?__tn__=K-R&eid=ARD7qRROODnQRhlIDNq5_mBeWovirmYdRvB6s2h6zpOQPBCseqrhdnLBq5I7KkrleKxyf64WY5CvIKCK&fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARCla_WHsjaG1Ew66HszkfnCwDBaHAxcKZL8skSw8_WRV15Aq6pCJ_J7OffuwCgdQ9lgW69W69W7xpYoJUgwxiyuFL7OjliR63b7iH6iAU8WMcUsxfFlydGQCTo4bBhtvgH-lCHGqbDbKwyzmgg2rg47y1fBT_aDNrPHVRlamZV5LevyEi7ZIUExsyI_MvU1qy16EKKD5_B4pTukYQbneYnlhIZEqQ1uILc3eMqoHDLKVmncyWxAmUMivSzUOads7W2N82OrhPR4UMx6dMDNGkpB5I2rlHREs_Fxptxt5dNJDR0dibK-WaRt2WYeNsS18vJJYyYReYN1GMffdiVMaSMW7Q
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Excursie naar het Da Vinci College 
Vierde leerjaar - De leerlingen van afdeling PIE (Produceren, Installeren en Energie) zijn op excursie 
geweest naar Metalent en het Da Vinci College. Ze hebben daar met prachtige apparatuur mogen 
werken. Een paradijs voor als je van techniek houdt! 
 

 
 
 

Maart 
 

 
De corona kwam om de hoek kijken… In korte tijd werd er door de docenten en de directie een hoop 
opgezet zodat er digitaal lesgegeven kon worden. Naast de docenten verdienen ouders en verzorgers 
ook een dikke pluim! Het was en is nog steeds, pittig voor die laatste groep. Er kwam een les-
ondersteunende taak in het dagelijkse leven bij. Complimenten! 
 
Voor de lessen van lichamelijke opvoeding, werd YouTube ingezet. Niet alleen onze leerlingen 
werden uitgedaagd voor de challenges, maar huisgenoten konden ook mee doen. Hoe sportief wil je 
het hebben! Mocht er nog tijd zijn voor een challenge, kijk dan op het YouTube-kanaal. 
 
 

  

https://www.facebook.com/pg/Actief-College-385483048200963/photos/?tab=album&album_id=2811263032289607&__xts__%5B0%5D=68.ARDDaBzMI4BjZKAaPZv6Xzu_1aZ428vDkvvYTKtpI0rhsByJAdZPUztZtnqsvZjyeloXMC0OqzorIgnZzlT1ObXYH5SbwofikEmn3Gr05xTE2d4a2mrELJhP3IHApxvZJjMx3eLCFDspBs_t9FIMJUHwUF17shHq-sEabTHYqiadiwgMALuVU5amNUMIbdqoE0_Fc6X6B-jmc1oGMYrJb6bpqLHyXg_t8ImHZ9jejLXmC3d-_N8TsVKCmVsZvWt8vKm3fxZdszeaXHOdEP9IS_hkEVolZhmuurDejgbwiLhtD5Rcv5KpzvrhnD7MaE2O8-ItPC86HlqlgS3LnZp9qWUAZe7WmjupWYZho6AsdqxAbPhKm4WC7IFkMKm6RKUxE_EnVnACONYTqvBIuwOGJDOT_emtFzlfKAicMNI_drZZVXwSOhwPGcUvY1IfwZFEmVh9eSEhu2FxNOlMxnwga1k_zL16EhbRFbExUEjtkSm_YCQGAOsFWr2f9Lv00yl_XMBaLj5IpvJ52Mm861bcnDycPV7RvMhKUEjiHINZLg&__tn__=-UC-R
https://www.youtube.com/channel/UCDmprdtPbucIg5DiCGJyf2g
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April 
 

 
We missen jullie 
Na een paar weken, begon het echt door te 
dringen. Een school zonder leerlingen, is niet 
gezellig, niet leuk, voelt niet compleet… 
 
Een reactie van een moeder onder de foto 
op Facebook “Al gaan de kinderen niet graag 
naar school, denk ik dat ze er nu naar 
verlangen!”, dat doet vermoeden dat onze 
leerlingen er ook zo over denken.  
 

 
 
Communiceren via de digitale kanalen 
Gelukkig zitten het Actief ook op social media en konden we 
onze leerlingen toch een fijne vakantie wensen.  
 
We zijn in deze tijd ook heel blij met de Actief College app. Wat 
een geweldige manier om ouders en leerlingen van informatie te 
voorzien.  
Gebruik jij/u de app nog niet, download hem dan via de 
appstore: iPhone  of Android. 
 

 
Huiswerk beeldende vorming 
Dat onze leerlingen zelfs voor het vak beeldende vorming thuis kunnen werken, hadden we voor de 
coronatijd niet kunnen bedenken. Het is dubbel genieten van de werkstukken als je ziet wat voor 
leuks ze gemaakt hebben! 
 

       
 

https://actiefcollege.nl/contact/ac-op-social-media/
https://apps.apple.com/us/app/actief-college/id1463438521
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.hoyapp.client.actiefcollege&hl=nl
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Mei 
 

 
Nieuwe teamleider onderbouw 
De teamleider onderbouw van het Actief College, Peter Damen, gaat aan het eind van dit schooljaar 
met pensioen. Jeffrey Gibbs volgt hem op.  

 

Beste ouders en leerlingen van het Actief College, 

Graag stel ik mij even aan jullie voor. Ik ben Jeffrey Gibbs, 41 jaar en sinds kort woonachtig in 
Rotterdam. Naast leuke dingen doen met mijn gezin, sport en lees ik graag. Collega’s, familie en 
vrienden omschrijven mij als iemand die rustig, bedachtzaam, empathisch en integer is. 

Op dit moment ben ik werkzaam als teamleider op een vmbo-school in Zeist. Vanaf volgend 
schooljaar zal ik op het Actief College aan de slag gaan als teamleider van klas 1 en 2. Ik kijk erg uit 
naar de samenwerking met jullie en verheug mij erop jullie volgend schooljaar te ontmoeten en te 
verwelkomen. Laten we hopen dat dit tegen die tijd weer mogelijk is. 

Voor nu wens ik jullie veel succes met de laatste loodjes en alvast een fijne 
zomervakantie. 

Tot volgend schooljaar! 

Met vriendelijke groet, 
Jeffrey Gibbs 
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Geslaagd in 2020…   
Een gebeurtenis om nooit meer te vergeten 
Wat zijn wij trots op onze leerlingen! Helaas kon de 
feestelijke bekendmaking van de examenuitslag dit jaar niet 
op school plaatsvinden. De mentoren zijn de geslaagden 
persoonlijk wezen feliciteren met een bloemetje, vlag en 
cijferlijst.  
 
Kijk op onze Facebookpagina hoe vrolijk leerlingen kijken als 
ze horen dat ze geslaagd zijn! 
In juli ontvangen de geslaagden hun diploma.  
 
 

Juni 
 

 
We zijn weer begonnen! 
Op dinsdag 2 juni zijn de lessen gestart.  
Wat zijn we blij dat de leerlingen er weer zijn! 
 

 
 
 

We sluiten deze nieuwsbrief af met de wijze woorden: 

vergeet de anderhalve meter niet! 

https://www.facebook.com/pg/Actief-College-385483048200963/photos/?tab=album&album_id=3041774119238496&__xts__%5B0%5D=68.ARBA-R6iR1gTkCAfMm5Q9ELGc9fyN5yIDta05aSc44z32TqS2dCML0hVPFLN9fwWnTIc7c5HCgjbM-XoW4BrHsKjPYalHe1GFEeNQ6Kmsu7epahqbGzD4JkZYWYCF2kiHPlHe_bT9yI4_8PxgyXWurIxFd22dwhbHoU6nfFvDUE-axgATU1ekwkk2UZGXTAai62AatV9W6oXLkFZPeogVt-CdvK3Uk8slMjVIXDRCU5qpB7juoxBT5k_4s47-hRj5YWKRNDMQ6wXCVBWm-mBCSTF1R0rn5m7I1OlzTPCylSB4xv3UvNh3w1jHMHSWg2KOzCYVMglyBRH_exiMUZ1veLV-4ZpXT_Yda5s5fq0EJS0-zGvd23pbD9XxVnT0BA-F2tRp6U_evZbA9aNmVbmwXRlJzQmMkizH0n4vlEe6YM6qi1TMap8_00Yfl9YnHiZonzlgVPFVgszs0_4HIrS&__tn__=-UC-R

