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Beste lezer, 
 
Hierbij ontvangt u ons jaaroverzicht in vogelvlucht.  
In deze nieuwsbrief nemen we u mee langs een 
aantal hoogtepunten.  
Jammer genoeg kunnen we de afsluiting van het jaar 
2021 niet op de geplande wijze uitvoeren. Geen 
toneelstuk over de toekomst, maar... in de toekomst 
gaan we dit zeker nogmaals op het programma 
zetten. 
Geweldig hoe onze leerlingen ook deze week weer 
flexibel reageren op de nieuwe besluiten rondom 
COVID-19. Het is bijzonder om te zien hoe de 
leerlingen omgaan met halflege klassen, door 
quarantaine of ziekte. Het gemak waarmee ze 
kunnen overstappen van fysieke naar online lessen, 
aangepaste roosters, kortom: 
   
We zijn trots op onze leerlingen! 
 
We wensen ieder een fijne vakantie, goede 
feestdagen en een gezond 2022. 
 
Rianne Koole 
Directeur Actief College 
 
 

September
 

 
 

Introductiedag op het Actief 
Voor de brugklasleerlingen kon de 
introductiedag op het AC gelukkig 
plaatsvinden op school. Gespannen 
koppies voor deze belangrijke dag. 
Kennismaken met klasgenoten, de 
mentor, het gebouw en het personeel 
van de nieuwe school. 
Ondertussen lopen de 
brugklasleerlingen rond of ze al jaren 
op het Actief zitten en is er van die 
spanning niets meer te merken. 
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Speeddaten in de brugklas 
Speeddaten! In 1,5 minuut geïnterviewd worden door de 
klasgenoot tegenover je. In de eerste ronde ging het over de 
vakantie en in de volgende ronde over de eerste schoolweek. 
Daarnaast hebben we ook nog andere activiteiten gedaan 
om elkaar beter te leren kennen. 
In de eerste weken van het schooljaar hebben we veel 
aandacht besteed aan de sociale cohesie van de klas. We 
hopen hiermee een goede basis voor de rest van het jaar 
gelegd te hebben. Het is belangrijk om elkaar te kennen en 
interesse in elkaar te tonen om elkaar beter te begrijpen. We 
hopen dat de leerlingen gaan voelen dat ze er met elkaar 
verantwoordelijk voor zijn dat iedereen zich prettig voelt in 
de klas. 
 

Pre-vmbo techniek 
Voor leerlingen van groep 8 met een vmbo-advies, heeft het Actief College een aantal middagen 
georganiseerd om kennis te kunnen maken met de technische profielen. De leerlingen zijn zes 
dinsdagmiddagen bij ons op ontdekkingstocht gegaan bij de drie technische profielen: BWI (Bouwen, 
Wonen & Interieur), PIE (Produceren, Installeren & Energie) en MT (Mobiliteit & Transport).  
Het was heel leuk om te zien hoe enthousiast en leergierig de leerlingen te werk gingen.  
 

 
 
Op onze website is er informatie te vinden over Sterk Techniek Onderwijs, o.a. over het pre-vmbo. 
 

Debat TeamAlert 
Ieder jaar komt Jongerenorganisatie TeamAlert langs bij het Actief om met brugklasleerlingen in 
gesprek te gaan. Discussiëren met de leerlingen en ze uitdagen hoe zij het meeste uit hun leven 
kunnen halen. Ze laten zien hoe je je leven gelukkiger, veiliger en gezonder kunt leiden. Verschillende 
thema’s kwamen aan bod waar leerlingen wel eens mee te maken krijgen, zoals verkeersveiligheid, 
een gezonde leefstijl of omgaan met geld. 

 
 

 

 
 
 

https://actiefcollege.nl/2020/03/05/sterk-techniek-onderwijs/
https://teamalert.nl/
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Einde van het mondkapjestijdperk 
In september waren de mondkapjes op de middelbare school 
verleden tijd. althans, dat dachten we.  
 
Helaas was dit van korte duur. Voor ieders veiligheid moesten 
we in november weer aan het dragen van mondkapjes 
geloven.  
 
 
 
 
 

 

Hoe ga ik veilig om met een brander? 
In de les van mevrouw Broekharst hebben de leerlingen marshmallows gebrand met de branders die 
de leerlingen uiteraard zelf hebben aangestoken. Dat is nog eens een leuke en lekkere manier om te 
leren hoe je omgaat met een brander. 
 

   
 
 

Oktober
 

 

 
 
Etalagekast gemaakt 
door BWI-leerlingen  
Bij het BWI-lokaal is er een 
etalagekast voor alle TOP- 
werkstukken gemaakt. Het 
eindresultaat ziet er 
schitterend uit. Bedankt 
voor jullie hulp, 
vakmannen! 
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Nagels in de lak 
Leerlingen uit KM1 hebben tijdens de lessen actief@work (Zorg & Welzijn) bij elkaar de nagels gelakt. 
Ze vonden het erg leuk en het resultaat mag er zijn! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Hoodies van GBS 
Mooie hoodies voor leerlingen van het Actief dankzij GBS TEC! 
Het Actief College en GBS TEC in Oud-Beijerland hebben de handen ineengeslagen. Als vmbo-school 
en technisch bedrijf met een eigen mbo-opleiding profiteren wij beide van deze samenwerking. 
Leerlingen met een passie voor techniek kunnen vanuit een technisch profiel op het Actief direct 
doorstromen binnen de mbo-opleiding van GBS. Zo staan we samen voor Sterk Techniek Onderwijs. 
Van GBS kregen alle leerlingen een mooie hoodie voor de survivalreis Ardennen aangeboden. Dat de 
reis vanwege Corona niet door kon gaan, werd met dit prachtige cadeau weer een beetje 
goedgemaakt! 
 

 
 

Timmeropdracht 
Leerlingen uit de eerste klas zijn bij de afdeling Bouwen, Wonen & Interieur (BWI) bezig geweest met 
een zaag- en timmeropdracht. Er werd hard gewerkt; vakmensen in de dop! 
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Leerlingen helpen bij de opening van Kenniscentrum Het Mozaïek 
Op 8 oktober was het zover: de officiële opening van Kenniscentrum Het Mozaïek in Oud-Beijerland 
vond plaats! Enkele van onze leerlingen van de afdeling Zorg & Welzijn hebben daar geholpen bij de 
catering.  
Het was leuk om te helpen en mooi om praktijkervaring op te doen! 
 

       
 

         
 
 

November 
 

 

Wuppenfeest brugklas 
Lasergamen, dansen en zingen bij de DJ en spelletjes spelen! Dat kon allemaal op het wuppenfeest 
gedaan worden. Bij iedere activiteit waren enthousiaste leerlingen te vinden. 
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Onze trots, de prachtige aula! 
 
 

Kijk hier nou, daar wordt je toch vrolijk van!  
Even lekker uit je dak gaan tijdens het wuppenfeest. 
 
 

“Techniek is hartstikke leuk!” 
Dat zei één van de van 420 leerlingen van groep 8 die deelgenomen heeft aan het Techniekfestival 
HW. Op donderdag 4 november vond voor de eerste keer het techniekfestival in de Hoeksche Waard 
plaats. Vanuit Sterk Techniekonderwijs (STO) heeft het Actief College in samenwerking met lokale 
bedrijven, de gemeente en KEM communicatie een Techniekfestival voor groep 8 van de 
basisscholen in de HW georganiseerd. Van Rennes Elektro- en Installatietechniek in Klaaswaal stelde 
zijn locatie ter beschikking voor dit evenement. Nadat wethouder Huibert Steen het techniekfestival 
geopend had, volgden de leerlingen uit groep 8 drie workshops van een half uur, in drie verschillende 
shifts. Zestien bedrijven uit de Hoeksche Waard hebben deze workshops gegeven. 
Er kon van alles gedaan worden; van een brug bouwen, een gereedschapskist timmeren tot energie 
opwekken op de fiets. Leerlingen van het Actief College hielpen mee met het geven van de 
workshops en verzorgden de hele dag de catering. De organisatie kan terugkijken op een zeer 
geslaagde dag. 
 

       
  

https://www.facebook.com/385483048200963/videos/182093507410286
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Excursie bij Economie & Ondernemen 
Op dinsdag 16 november hebben alle leerlingen van Economie & Ondernemen een bezoek gebracht 
aan het Belasting- en Douanemuseum. Tijdens de interactieve rondleiding hebben de leerlingen 
kennis opgedaan over Europa en de rol van de douane. Ook hebben de leerlingen tijdens een 
rondvaart met de Spido hun ogen uitgekeken in de Rotterdamse haven. De E&O-leerlingen krijgen op 
school het vak logistiek, maar een reëel beeld van de Rotterdamse haven haal je niet even naar de 
klas. Tijdens de rondvaart hebben ze allerlei logistieke activiteiten en beroepen voorbij zien komen. 
De leerlingen hebben op basis van hun eigen foto’s een verslag geschreven over hun ervaringen van 
die dag. 
 

     
 

Sinterklaasactiviteiten bij Economie & Ondernemen 
De tweedejaars leerlingen hebben op dinsdag 23 november tientallen cadeaus ingepakt voor in de 
schoentjes van leerlingen op de Sabina van Egmond school. Heel fanatiek hebben ze ingepakt, 
gestapeld en dozen gesjouwd. Het was een geslaagde les! 
 

   
 
 

December
 

 

Stage bij 
Economie & Ondernemen 
De vierdejaars leerlingen Economie 
& Ondernemen lopen sinds het 
begin van dit schooljaar elke vrijdag 
stage bij een bedrijf in de regio. De 
stages zijn heel gevarieerd van een 
logistieke stage tot verkopen in de 
lokale detailhandel. Ze leren veel en 
gaan met een plezier een dag 
“echt” aan de slag. 
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 Blijf gezond!  


