
Jaaroverzicht Actief College – januari t/m april 2022   
 

Jaaroverzicht  
Hoogtepunten Actief College - januari t/m april 2022 

 
 
Beste lezer,  
 
Hierbij ontvangt u ons jaaroverzicht in vogelvlucht. 
In deze nieuwsbrief nemen we u mee langs een aantal hoogtepunten. 
 
Gelukkig was er deze periode weer veel mogelijk. Nog niet helemaal zoals we gewend waren.  
 Het profielwerkstuk moest zonder ouders worden gepresenteerd, maar gelukkig is er voor hen 

een leuke film van gemaakt.  
 De mondkapjes mochten opnieuw af; we zien weer ‘hele’ vrolijke gezichten!  
 Er was een bezoek aan de Tweede Kamer en tot slot een schitterende actiedag voor de Oekraïne. 

Een verschrikkelijke aanleiding maar een mooie dag met elkaar en een schitterend resultaat. 
Nogmaals dank aan alle ouders, verzorgers, opa’s, oma’s, familieleden, allen die hier hun bijdrage 
aan hebben geleverd. 

 
Voor de examenkandidaten is de komende vakantie ook een moment om zich goed voor te bereiden 
op de komende examens, met uiteraard tussendoor ook even wat relaxmomentjes. 
 
Namens het team wens ik u en jullie allen een fijne meivakantie. 
 
Rianne Koole 
Directeur Actief College 
 
 

Hoogtepunten uit januari 
 

 

Game’night’ bij het vak Engels 

Bij moderne onderwijsvormen horen ook spelmethodes. Dat blijkt een goede manier om kennis over 
te dragen. Een schot in de roos, de leerlingen zijn zeer gemotiveerd. 
 

           
 

Kennis vergaren en toepassen bij de praktijkvakken 

Beeldende vorming 
De foto’s op de volgende pagina zeggen genoeg... wat een creatieve talenten op het Actief! Kunst 
gemaakt bij het vak beeldende vorming.  
Opdrachten: maak een boomhut, schilderen als Van Gogh, maak een vorm/restvorm. 
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Bouwen, Wonen & Interieur 
De laatste maanden zijn er mooie werkstukken bij BWI gemaakt.  
We kunnen daar wel de conclusie uit trekken dat er heel wat leerlingen met gouden handjes 
rondlopen op het Actief!  
 

       
 
 
 
Zorg & Welzijn  
Leerlingen uit klas VM4 hebben een salade  
niçoise gemaakt.  
Na de les proeven wat voor gezonds je gemaakt  
hebt is niet verkeerd EN nog lekker ook! 
 
 
 

Profielwerkstukken 
Donderdag 3 februari was het zover; leerlingen uit Vak Mavo 4 mochten hun profielwerkstukken 
presenteren in de aula. Na weer een onstuimige, wisselende periode vol zieken en mensen in 
quarantaine was het ze toch gelukt om mooie producten neer te zetten. 
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Hoogtepunten uit februari 
 

 

Valentijnsrozen 
Op Valentijnsdag kleurde het rood in de school. De leerlingen van de leerlingenraad hebben de 
rozen, besteld door romantische leerlingen..., in de klassen bezorgd. 
 

          
 
 

Weg met de mondkapjes! 
Wat een (op)lucht(ing). Eind februari was het niet meer verplicht om met mondkapjes door de school 
te lopen. Heerlijk om eindelijk weer gezichtsuitdrukkingen te kunnen zien. Die met een lach heeft 
onze voorkeur.  
 

     
 
  

Actief bezig zijn bij SnowWorld 
De leerlingenraad was blij met de versoepelingen van de coronamaatregelen. Zo blij zelfs, dat deze 
leerlingen gelijk in actie kwamen en een middag skiën en snowboarden voor leerlingen uit het eerste 
en tweede leerjaar organiseerden. Het was een groot succes. 
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Hoogtepunten uit maart 
 

 

Bezoek aan de Tweede Kamer 
De leerlingen uit het derde en vierde leerjaar met maatschappijkunde zijn bij Prodemos in Den Haag 
geweest. Hier hebben zij veel geleerd over de Nederlandse democratie, politiek en debatteren, maar 
er was natuurlijk ook tijd voor een kiekje met de premier. 
 

    
 
 

Actief actief voor Oekraïne 
Op vrijdag 18 maart hebben leerlingen van het eerste t/m derde leerjaar met diverse activiteiten geld 
opgehaald voor Giro555. Er werd een sponsorloop en dansmarathon gehouden, leerlingen gaven 
rondleidingen, er kon wat lekkers gegeten en gedronken worden, etc. 
  

Tijdens deze dag “Actief actief voor Oekraïne”  
is er € 7.520,= opgehaald.  

 

        
  

  

https://prodemos.nl/
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Hoogtepunten uit april 

  1 April grap 
Leerlingen, ouders en verzorgers van het eerste en 
tweede leerjaar ontvingen in maart een app van school 
met de mededeling dat de schooltandarts vrijdag 1 april 
langs zou komen. In verband met dit bezoek was het 
belangrijk dat leerlingen op die dag hun tandenborstel 
mee zouden nemen! Maar wat bleek... 1 april! 
Om de grote teleurstelling te compenseren hebben alle 
leerlingen van meneer Van der Linden een lolly gekregen, 
mits ze ’s avonds goed hun tanden zouden poetsen! 
 
 

Aprilletje Zoet 
Geen leerling op het plein te bekennen… 
Niemand zat er nog op sneeuw te wachten, maar gelukkig was het binnen lekker warm.  
Wisten jullie trouwens dat onze school voor het grootste deel via een warmtepomp verwarmd 
wordt! Nieuw gebouw, moderne technieken! 
 

    
 

 

Leren is meer dan alleen het volgen van lessen 
Het Actief vindt het belangrijk dat alle leerlingen hun diploma halen EN 

dat ze met plezier naar school gaan. Leren is meer dan alleen lessen volgen.  
Daarom organiseren we diverse leuke activiteiten, activiteiten die helaas in  

de coronatijd allemaal geannuleerd moesten worden. 
We vinden het super fijn dat we dit bulletin van ons jaaroverzicht  

weer met foto’s van activiteiten hebben kunnen vullen. 
Laten we er extra van genieten nu het weer kan! 
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Actief actief voor Oekraïne 
Na de actiedag “Actief actief voor Oekraïne” hebben we nog enkele donaties mogen ontvangen. Het 
eindbedrag van € 7.659,= is inmiddels overgemaakt naar giro555. 
 

 
 

 
 

Linken naar antwoorden op de meest gestelde vragen 
 

 

 
 
 

Wanneer hebben we vakantie? 
 

Zijn de vakantiedata voor de volgende cursus al bekend? 
 

Moet ik mijn kind weer beter melden?  
Ja, dat kan via verschillende kanalen.  

 
Wanneer zijn de examens? 

 
Wanneer is de diploma-uitreiking? 

 
Waar vind ik belangrijke data? 

https://actiefcollege.schoolwiki.nl/algemeen#a1804269127
https://actiefcollege.nl/mededeling/vakantierooster-2022-2023/
https://actiefcollege.schoolwiki.nl/communicatie#a96375474
https://actiefcollege.nl/2021/07/07/informatie-cursus-2021-2022/
https://actiefcollege.nl/2021/07/07/informatie-cursus-2021-2022/
https://actiefcollege.nl/actueel/agenda/

