
BOVO KALENDER 2020 – 2021 

 

Datum Activiteit Plaats Tijd Opmerkingen 

woensdag 11 
woensdag 18 
en woensdag 
25 November 

Informatiedagen  
Actief College  

Actief College 
Koninginneweg 126 
Oud-Beijerland 

2 shifts per dag.  
 
Van 16.00 uur tot 
17.30 uur of 18.30 
uur tot 20.00 uur. 
Ouders kunnen 
hun voorkeur 
opgeven. 

informatiedagen voor ouders en 
verzorgers van leerlingen van groep 
8. Aanmelden en voorkeur opgeven 
via de mail naar: 
administratie@actiefcollege.nl  
 
 
 

N.t.b. Contactmiddag 
brugklasmentoren en 
leerkrachten groep 8 

Hoeksch Lyceum 
Hoefsmid 1 
Oud-Beijerland 

15.15 - 18.00  Mentoren van de brugklas van 
verschillende VO-scholen bespreken 
hun leerlingen met de groep 8 
leerkracht 

dinsdag 
26 januari 

Proeflessen groep 8 Actief College 
Polderlaan 5 
Oud-Beijerland 

Hele dag Alle leerlingen, die interesse hebben 
in het vmbo, (incl. Vak-Mavo) 
worden uitgenodigd om zich via de 
basisschool aan te melden voor 
proeflessen op het Actief College 

Vrijdag  
5 februari 

Open Huis 
Actief College 

Actief College  
Polderlaan 5 
Oud-Beijerland 

19.00 -21.30 Onze schooldeuren staan open voor 
leerlingen van groep 7 en 8 en hun 
ouders en verzorgers:  Alle 
docenten zijn aanwezig. Kom sfeer 
proeven! 

zondag  
1 maart 

Deadline aanmelding 
zorgleerlingen brugklas 

  Na inschrijving nemen de scholen 
contact op met de groep 8 docent 
voor de warme overdracht 

Dinsdag   
10 maart 

Deadline aanmelding 
leerlingen brugklas 

  Na inschrijving nemen de scholen 
contact op met de groep 8 docent 
voor de warme overdracht 

Dinsdag  
7 juli 

Kennismakingsmiddag  
nieuwe brugklassen 

Actief College 
Polderlaan 5 
Oud-Beijerland 

 15.00 - 16.15 De nieuwe brugklassers komen op 
het Actief College kennismaken met 
hun klas en mentor. 

Vanaf 29 
september 

Pré vmbo middagen Actief College 
Koninginneweg 126 
Oud-Beijerland 

13.30 – 15.00  6 middagen maken de leerlingen uit 
groep 8 kennis met de (technische) 
profielen van onze school. 
Aanmelden via onderstaand 
mailadres:  
techniekAC@actiefcollege.nl  

 

Contactpersonen 
 
Contactpersonen warme overdracht 
Manja Roskam m.roskam@actiefcollege.nl 
 
Teamleider brugklassen 
Jeffrey Gibbs j.gibbs@actiefcollege.nl 
 
Coördinatoren onderwijsondersteuning 
Carla Terlouw c.terlouw@actiefcollege.nl 
Inger Smit-Roeters i.smitroeters@actiefcollege.nl 

 
Administratie  
administratie@actiefcollege.nl  
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