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Nummer 2: januari t/m april 2021 

 

Van oud naar nieuw 
 

De verhuizing 
Voor de kerstvakantie zijn we verhuisd naar ons schitterende gebouw aan de Poortlaan. 
Van de verhuizing is een filmpje gemaakt, een aandenken aan de mooie tijd aan de Koninginneweg. 
Heimwee naar de Koninginneweg? Zo ja, kijk hier dan naar de laatste beelden… 
 

De start aan de Polderlaan 
Helaas heeft corona een hoop roet in het eten 
gegooid. Na de kerstvakantie zouden de 
leerlingen in het nieuwe gebouw starten en er 
was een grootse opening gepland. 
 
We waren heel blij toen er half januari 
versoepelingen kwamen vanuit het RIVM. 
Onze bovenbouwleerlingen mochten de 
praktijkvakken volgen in het nieuwe gebouw.  
Voor het eerst mocht mevrouw Koole 
leerlingen verwelkomen in onze aula. De 
houten trap werd in gebruik genomen en zeg 
nou zelf, dat ziet er toch geweldig uit!  
 
 

Naast een nieuw gebouw en een opgefrist logo, werden er ook 
nieuwe outfits aangetrokken. 
 
 
 
 
 
Voor de volgende lockdown in ging, konden onze leerlingen kort 
kennismaken op de afdeling Bouwen, Wonen & Interieur (BWI). 
De leerlingen hebben er helaas maar even aan mogen 'proeven'… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sseI5V4kzMM&fbclid=IwAR1EtQ1pBfdIw5sA_zGFyhfuJq4ymIWiicOJxa_0cjYlbGNA9Rj95YYRotE
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Opening van het nieuwe Actief 
Op 3 februari jl. is het nieuwe Actief College geopend. Niet zoals gehoopt met alle leerlingen, het 
personeel en andere genodigden, maar in besloten kring. 
Bij de opening is een pannakooi voor onze leerlingen op het schoolplein in gebruik genomen en er is 
een glossy ACTIEF! overhandigd aan de wethouder van de Gemeente Hoeksche Waard, de heer 
Steen. Een glossy gemaakt door mevrouw Heshof, met daarin foto’s en verhalen over 70 jaar 
onderwijs aan de LTS en het Actief College. 
      
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kim straalt op de voorkant van het blad en heeft daarom als eerste leerling de glossy ACTIEF! in 
ontvangst mogen nemen. 
Alle leerlingen hebben een exemplaar ontvangen als aandenken aan hun schooltijd aan de 
Koninginneweg.  
 
 

Het digitale tijdperk 
 

Virtuele Actief Tour in plaats van een fysiek Open Huis 
Helaas ging ook ons Open Huis vanwege de omstandigheden rondom het Coronavirus niet door. Er 
moest gezocht worden naar een alternatief waarbij leerlingen toch een kijkje konden nemen bij de 
profielen die er bij ons te volgen zijn. 
Er was een virtuele Actief Tour gemaakt, waarbij een route gelopen kon worden in ons nieuwe 
schoolgebouw. Naast een goed beeld van de school en ons onderwijs waren er leuke en uitdagende 
activiteiten in de route verwerkt. Via een live stream konden er vragen gesteld worden.  
 
De virtuele Actief Tour is hier te bekijken. NB Aan de activiteiten kan niet meer deelgenomen 
worden.  
 

Online lessen 
We hadden nooit kunnen bedenken dat lesgeven 
en lessen volgen er zo uit zouden gaan zien als op 
de foto.  
Met z’n allen uren lang achter de computer kijken 
en luisteren.  
Het was een proces wat voor iedereen moest 
groeien. Niet alles verliep gelijk goed, maar we 
hebben er een hoop van geleerd. 
Het was teamwork! Groot respect voor de 
leerlingen en docenten! 

https://actiefcollege.nl/virtuele-tour/
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Bij de praktijkvakken was het soms even zoeken hoe een les digitaal gegeven kon worden. Er werd 
creatief omgegaan met oplossingen, zoals bij een kookles van de afdeling Zorg & Welzijn.  
Vooraf werd per leerling een tas klaargezet met ingrediënten waarmee de leerlingen thuis aan de 
slag konden. Samen koken met de docent, digitaal op ruim anderhalve meter afstand! 
 

            
 
 

Sneeuwpret 
 
Gelukkig kwam er in februari afleiding 
in de vorm van sneeuw.  
 
Er werd een sneeuwpopchallenge 
bedacht, leerlingen kwamen op de slee 
naar school en voor het eerst zagen we 
onze school in een witte wereld. 

 
 
 
 
     
 

 
 
 
 
 
 

 
De winnaars van de sneeuwpopchallenge, Jessica en Jan, hebben hun prijs in ontvangst genomen. 
Nogmaals gefeliciteerd namens het team van het Actief! 



 
Nieuwsbrief Actief College | 2020-2021 

En toen was het maart… 
 

Welkom terug! Weer fysieke lessen op het Actief 
In maart mochten we onze leerlingen weer deels ontvangen voor fysieke lessen. 
Het nieuwe gebouw begon hierdoor tot leven te komen. Fijn om te zien hoe enthousiast de 
leerlingen over de aula waren. De pauzes zijn daar een stuk gezelliger dan op de Koninginneweg. 
Regelmatig start de ochtend er met een muziekje, het is er veel ruimer, er zijn een hoop lekkere 
(gezonde) dingen te koop en kletsen gaat heel relaxed op de ‘tribune’.  
 

Lessen bij Bouwmensen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze leerlingen van de afdeling Bouw, Wonen & Interieur hebben een paar dinsdagen lessen bij 
Bouwmensen in Dordrecht gevolgd. Dit is een jaarlijks terugkerend onderdeel van het schoolexamen.  
Heel fijn dat deze samenwerking mogelijk is, er wordt zo meer praktijkervaring opgedaan.  
 

LWT aan de slag voor de medeleerlingen 
De leerlingen van LWT waren zelfs zó bij dat ze terug waren op school, dat 
ze burritos gemaakt hadden voor ieder die daar trek in had. 
 

Scholierenverkiezingen 
Onze leerlingen hebben meegedaan aan de verkiezingen. 
Leerlingen van het derde leerjaar hebben bij het vak maatschappijleer 
geholpen met de organisatie en het bemensen van het stemlokaal.  
De VVD werd de grootste partij in de landelijke scholierenverkiezingen en 
kreeg ook op onze school de meeste stemmen. 
Op dinsdag 16 maart hadden we Radio 1 Nieuws en Co op bezoek, die een 
korte reportage over de verkiezingen op het Actief hebben gemaakt. 
Leuk om te zien dat onze leerlingen weloverwogen keuzes maken en 
nadenken over politiek! 
Luister hier de uitzending terug:  
 

https://www.nporadio1.nl/gemist


 
Nieuwsbrief Actief College | 2020-2021 

Officiële opening pannakooi 
Wouter Burger, Sparta-speler, heeft op 24 maart de pannakooi op ons schoolplein geopend. Dit 
gebeurde met een potje voetbal met enkele van onze leerlingen.  
Natuurlijk is daar een leuk filmpje van gemaakt, bekijk het hier. 
 

 
 
 

In de pers 
Door de ingebruikname van ons nieuwe gebouw hebben we veel aandacht van de pers gekregen. 
Daar waren we natuurlijk heel blij mee. Zeker omdat we geen mensen mochten ontvangen om ons 
nieuwe gebouw aan te laten zien. Zo konden we de buitenwereld toch mee laten genieten van het 
mooie gebouw waar we zo trots op zijn! 
 
Artikelen die verschenen zijn: 
 
In Hoeksche Waard Exclusief:  
“Er wordt al, beperkt, lesgegeven op het nieuwe Actief College” 
 
In het Kompas:  
“Nieuw schoolgebouw Actief College verrassend en inspirerend voor leerlingen.” 
 
In het Algemeen Dagblad:  
“Nagenoeg lege schoolgangen in hagelnieuw pand Actief College.” 
 
In de buurt Hoeksche Waard:  
“Nieuw gebouw voor het Actief College: Van autowerkplaats tot ziekenhuiskamer, we hebben het 
hier.” 
 
 

https://youtu.be/d59Z8t-vWNA
https://www.hoekschewaardexclusief.nl/?fbclid=IwAR3ZLgPfj823UO1Wxx48PwOmksnMDOA6HTVG7cqKvl5-T7C55zeO0DYvHzc
https://www.hetkompasonline.nl/nieuws/algemeen/1042143/nieuw-schoolgebouw-actief-college-verrassend-en-inspirerend-voo?fbclid=IwAR1rRQsW-glSoo__ffS6_udpYUxE5gfV2K06cMdATevs77jEQr_yugEib10
https://www.ad.nl/hoeksche-waard/nagenoeg-lege-schoolgangen-in-hagelnieuw-pand-actief-college~a7460a0b/
https://indebuurt.nl/hoekschewaard/gemeente/online-binnenkijken-bij-deze-middelbare-school-hier-leer-je-vooral-door-te-doen~88715/?utm_source=facebook&utm_medium=facebooktijdlijnpost&fbclid=IwAR136uqcfZeJgZQWZ7toxl9qYFcWebBhxIzFvS6kiG5dvWgtlxcecXFXLjg
https://indebuurt.nl/hoekschewaard/gemeente/online-binnenkijken-bij-deze-middelbare-school-hier-leer-je-vooral-door-te-doen~88715/?utm_source=facebook&utm_medium=facebooktijdlijnpost&fbclid=IwAR136uqcfZeJgZQWZ7toxl9qYFcWebBhxIzFvS6kiG5dvWgtlxcecXFXLjg

