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TERUGBLIK OPEN DAG EN - AVOND  

 

 
 
Op zaterdag 19 januari jl. hadden wij onze Open Dag. De sfeer in het gebouw 

was goed, net als de presentatie en de organisatie. De bezoekers zijn gastvrij 

ontvangen in een fijne, positieve sfeer. Er was van alles te doen en te zien, onze 

bezoekers hebben een goed beeld van VC Cortenbosch gekregen. Dankzij de 

inzet van ons personeel, maar ook zeker van onze eigen (brugklas)- 

leerlingen!     

 

Daarnaast hebben wij op 28 januari jl. een Open Avond georganiseerd. Voor leerlingen en ouders, 

die na de Open Dag nog eens wilde kijken, op de Open Dag verhinderd waren, vragen hadden over 

onze school en met name over de ondersteuning of wellicht nieuwsgierig waren geworden na de 

verhalen van hun kind over de leuke doe-middag in november. Ook hier mogen we terugkijken op 

een fantastische avond. De terugkoppelingen van ouders en leerlingen waren bijzonder 

enthousiast!  

  

Wij bedanken alle leerlingen die geholpen hebben met de Open Dag voor de inzet. Mede 

door hun enthousiasme kijken we terug op een geslaagde dag! 

Mevrouw A. Liberg, teamleider leerjaar 1 

 

CORTENBOSCH IN CIJFERS 
 
 

 

Dat het Cortenbosch het goed doet, werd onlangs  

bevestigd door het staatje in de Stentor.  

Onze resultaten liegen er niet om. Als we kijken  

naar de cijfers, dan zijn we de beste VMBO-school  

van Apeldoorn. Wij staan voor goed onderwijs en  

gaan voor de leerling.  

 

  

Nieuwsbrief, 4 maart 2019 
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 “VERSTERKT VMBO” HOEVER ZIJN WE? 
 

 

Zoals bekend zijn de directeuren van drie Apeldoornse vmbo-scholen in  

gesprek over de toekomst van het vmbo. Het afgelopen halfjaar hebben zij  

als projectgroep wekelijks een halve dag geïnvesteerd in het schrijven van  

mogelijke scenario’s voor het vmbo in Apeldoorn. Vanuit hun opdracht zijn  

zij gestart met het beschrijven van de voorwaarden en eisen waaraan een toekomstig vmbo moet 

voldoen.  

 

Gedurende dit proces is gesproken met de stuurgroep, de MR-geleding van de drie betrokken 

scholen en er zijn gesprekken met de raad van advies. Ook de managementteams van de drie 

scholen zijn betrokken en adviseren bij de ontwikkeling van de scenario’s. In januari zijn de eerste 

bijeenkomsten geweest met leerling- en oudergeleding van de drie scholen. Vooral de bijeenkomst 

met onze leerlingen was inspirerend, het is heel mooi te horen hoe goed onze leerlingen 

formuleren wat voor hun van belang is wanneer je spreekt over goed vmbo-onderwijs. Ook de 

docenten hebben hun feedback gegeven.  Al deze feedback is meegenomen bij de ontwikkeling van 

de scenario’s.   

 

Uiteindelijk is de projectgroep uitgekomen op tien mogelijke scenario’s. De komende weken gaat 

de projectgroep beoordelen of de scenario’s voldoen aan de gestelde criteria. Allemaal met 

hetzelfde doel: goed onderwijs, passend bij onze leerlingen.  
 

STUDIEMIDDAG MELDCODE KINDERMISHANDELING 

 

 
Geen lerende school, zonder lerende docenten. Daarom hebben wij ook dit jaar vanuit het 

ondersteuningsteam van Veluws College Cortenbosch een studiemiddag georganiseerd. Waar wij 

vorig jaar met name aandacht hadden voor de Meldcode kindermishandeling, hebben we er dit jaar 

voor gekozen het onderwerp wat breder te trekken.  
 

De nieuwe docenten hebben een workshop gevolgd over het omgaan met de Meldcode 

kindermishandeling op onze school. Daarnaast boden we verschillende workshops aan waarop 

docenten konden intekenen. De onderwerpen dit jaar waren: het thema hechting, leerlingen met 

Nederlands als tweede taal in de klas, omgaan met diversiteit tijdens je les en hoe om te gaan met 

Sexting, grooming enzovoorts. De workshops waren interessant en we hebben een leerzame 

middag gehad.  

Mevrouw M. Harthoorn, Orthopedagoog 

OUDERAVOND SOCIAL MEDIA 

 

Op donderdagavond 21 februari a.s. vond er een ouderavond plaats over het gebruik van Social 

media door kinderen in de pubertijd.  

 

Het theatergezelschap “De Nieuwe Lichting” speelde voor de aanwezige 

ouders herkenbare situaties waarin het gebruik van sociale media & 

internet centraal stond. Hierna vroegen ze de ouders om feedback en 

gebruikte deze in hun scènes. Het was een leuke, interactieve avond waarin 

ouders mee konden denken en praten.  

Aan het eind van de avond ontvingen de ouders een hand-out met tips voor thuis. Deze vindt u als 

bijlage 1 bij deze Cort. 
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VAKKANJERS 

 

Onze leerlingen Fiene, Mirthe, Marit en Meghan uit klas 1C hebben een idee bedacht voor 

Vakkanjers. Vakkanjers is een educatief programma waarin leerlingen van het vmbo en mbo een 

oplossing bedenken voor een technisch vraagstuk. Hun doel is om jongeren te enthousiasmeren 

voor techniek.  

  

Op school werden zij overvallen door de organisatie van 

Vakkanjers en kregen zij te horen dat zij  

7 februari jl. naar het Fablab in Arnhem mochten om een 

prototype te maken van hun idee, een monument 'fiets 

door de tijd' waarbij je weer teruggaat in de tijd van WO 

ll. Op vrijdag 8 maart presenteren zij hun idee aan de 

vakjury tijdens de regiofinale. Alvast heel veel succes 

gewenst dames!  

Mevrouw S. Verschoor 

PERSONELE ZAKEN 

 

 Mevrouw S. Daanen, docent levensbeschouwelijke vorming, is terug van haar bevallingsverlof. 

Zij zal haar lessen en het mentoraat weer oppakken. 

 Mevrouw H. van de Wetering, docent maatschappijleer, is voor de voorjaarsvakantie met 

zwangerschapsverlof gegaan. Haar lessen worden overgenomen door diverse collega’s.  

 De heer R. Mens, docent wiskunde, is gestopt bij ons op school als docent wiskunde. Momenteel 

zijn wij druk bezig met het zoeken van vervanging voor zijn lessen. 

VAKANTIEROOSTER VO 2019-2020 

 

Vakantierooster VO 2019-2020 

Onderstaand vindt u het vastgestelde vakantierooster 2019-2020 voor alle scholen van het 

voortgezet onderwijs van de Veluwse Onderwijsgroep. 
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Cortenbosch rent Roparun 
 

Tijdens het pinksterweekend (9 en 10 juni) gaat een team 

van ongeveer 25 Cortenbosch personeelsleden als ‘team 362’ 

meedoen aan de halve Roparun van Almelo naar Rotterdam. 

 

Een avontuur voor het leven 

De halve Roparun is een estafetteloop van ruim 250 kilometer 

van Almelo naar Rotterdam. Doel is geld inzamelen ten 

behoeve van families die met kanker, inmiddels volksziekte 

nummer 1, te maken hebben. Te denken valt aan allerlei 

zaken die het leven van deze families kunnen verlichten en 

veraangenamen. Dit alles voor het prachtige motto: “Om 

leven toe te voegen aan de dagen, waar vaak geen dagen 

meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.” 

 

Cortenbosch in actie 

Rond de halve Roparun organiseert het team allerlei 

activiteiten en acties. Zo wordt er op vrijdag 22 maart a.s. 

een mini-Roparun gehouden voor en met onze leerlingen! Dit 

is een sponsorloop, waarvan de opbrengst uiteraard naar 

Roparun gaat. Ouders zijn hierbij ook van harte uitgenodigd 

om aan te moedigen, maar ook voor een hapje en een 

drankje. Ook is er een Valentijnsactie met rozen geweest, 

verkopen ze sleutelhangers  “Cortje the Boss” en is er een 

loterij. In de komende periode zullen hier nog andere acties 

aan toegevoegd worden. Via de website van Roparun kan aan 

het hele team of aan individuele teamleden ook gedoneerd 

worden. 

 

Hulp gevraagd 

Om onze deelname aan de Roparun mogelijk te maken, is het 

team nog op zoek naar vervoersmiddelen. Zij willen u vragen 

of u ze kunt helpen met het ter beschikking stellen van een 

drietal vervoersmiddelen? Te weten: een camper, een kleine 

vrachtwagen en een personenbusje. Voor meer informatie 

kunt u contact opnemen met de heer H. Drost via de 

contactgegevens van school of per e-mail op 

teamcortenbosch@gmail.com. 

 

 

 

  

mailto:teamcortenbosch@gmail.com
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WAT SPEELT ER IN SCHOOL 

 

 

Enquête tevredenheid ouders 

Zoals u weet, hechten wij veel belang aan de mening over onze school van de ouders van onze 

leerlingen. Om de kwaliteit van het Cortenbosch op hoog niveau te houden, vragen we met 

regelmaat aan leerlingen, ouders en docenten hoe tevreden zij zijn.  

 

Daarom heeft u van ons via de mail een verzoek ontvangen om een digitale vragenlijst hierover in 

te vullen. Mogen wij een beroep doen op uw medewerking en 10 minuten van uw tijd? Wij danken 

u alvast voor uw bijdrage! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekenexamen 

De eerste afname van het rekenexamen heeft inmiddels plaatsgevonden in 

januari. De volgende afnameperiode is 4 tot en met 15 maart a.s. Iedereen 

uit leerjaar 4, die het examen nog niet gehaald heeft, maakt dit examen. 

Alle leerlingen uit leerjaar 3, die nog geen examen hebben gemaakt, 

mogen examen doen op 2F niveau. Dit geldt ook voor de 

basisberoepsgerichte leerweg, als zij hun 2A examen hebben gehaald.  

 

Heeft u nog vragen, dan kunt u zich richten tot onze rekencoördinator, 

mevrouw D. Tap (e-mail: d.tap@veluwseonderwijsgroep.nl).  

 

Ontwikkelingen afdeling PIE 

In de eerste en tweede periode van het schooljaar 2018-2019 hebben de leerlingen in leerjaar drie 

en vier van de afdeling PIE niet stilgezeten.  

 

Klas vier in de Bouw 

Een tiental leerlingen uit klas vier heeft een keuzevak Bouwmethoden en 

Bouwstijlen uitgevoerd in samenwerking met Bouwmensen. Deze leerlingen zijn op 

de woensdagochtenden onder toeziend oog van de heer K. van den Broek in de 

werkplaats van Bouwmensen aan het werk geweest. Hier hebben zij onder andere 

een dakconstructie gemaakt en een metselwerk opgeleverd. Daarnaast 

hebben ze hier op school een ontwerp voor een gastenverblijf gemaakt. De 

module werd afgesloten met een portfolio en een bezoek aan een 

bouwplaats. 

 

Onze school heeft zelf geen bouwafdeling. Door deze samenwerking met 

Bouwmensen kunnen we onze leerlingen toch een goed beeld mee geven. 

In het verleden was er veel vraag, vanuit ouders en leerlingen, of wij de 

bouw konden aanbieden. De keuzevakken zijn hierin een uitkomst 

gebleken.  
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Installatietechniek bij Aventus 

In december zijn de leerlingen van klas drie op bezoek geweest bij 

afdeling Installatiewerk van Aventus. Hier hebben de leerlingen informatie 

gehad over de afdeling en een aantal opdrachten uitgevoerd.  

 

In de maand januari gaat klas vier een proeve van bekwaamheid 

uitvoeren bij installatiewerk. Zo krijgen de leerlingen een nog beter 

beeld van de inhoud van de opleiding. Het zal een opdracht zijn die 

normaliter wordt uitgevoerd bij ons op school.  

De reacties van de leerlingen zijn zeer positief. Zoals ”lekker ergens 

anders aan het werk” of “kom ik hier dan te werken?” en “zijn dit 

mijn docenten?”  

 

Door middel van deze samenwerking hebben wij goede contacten met installatiewerk. Zij geven 

ons tips en wij hen. Ons volgende doel is om in samenwerking met Installatiewerk het keuzevak 

“Drinkwater en sanitair” aan te kunnen gaan bieden als school.  

De heer R. Gruben, docent PIE 
 

Stedelijk Museum - Amsterdam 
Donderdag 24 januari zijn leerlingen van 3M en 4M met CKV in het pakket 

op excursie geweest naar het Stedelijk Museum in Amsterdam. In de bus 

zat de stemming er al goed in, leerlingen hadden het naar hun zin en voor 

we het wisten waren we al in Amsterdam. Na de vrije tijd en lunch gingen 

de leerlingen dan eindelijk het museum zelf bezoeken. 

 

"Wat gaan we daar dan zien?" was één van de vragen die gesteld 

werden. Dat het museum zo divers was hadden veel leerlingen niet 

verwacht.Ze zijn in contact gekomen met moderne en hedendaagse 

kunst. Kunstenaars als Jeff Koons, Marlene Dumas en Roy Lichtenstein zijn 

door onze leerlingen bekeken. Door de meegegeven opdrachten stonden ze 

wat langer stil bij sommige werken om uit te zoeken wat de kunstenaar nu 

precies wilde bereiken. 

 

"Dit is eens iets heel anders dan alleen maar schilderijen, je loopt van oud naar nieuw." Aldus een 

leerling uit 4M. Een uiterst geslaagde dag! 

Mevrouw D. van Assen, docent 2D/3D 
 

Vakkenpakketkeuze 

De afgelopen weken hebben alle leerlingen van leerjaar 3 hun 

voorlopig vakkenpakketkeuze voor klas 4 doorgegeven aan 

de mentor. Voor de meivakantie maken zij hun definitieve 

vakkenpakketkeuze. De klassen BB/KB Zorg & Welzijn kiezen 

uit: wiskunde óf maatschappijkunde. De klassen BB/KB 

Economie & Ondernemen kiezen uit: wiskunde óf Duits. De 

Mavo leerlingen hebben voor de meivakantie allemaal een 

persoonlijk gesprek met de decaan om het vakkenpakket 

voor klas 4 samen te stellen.   

 

Maandagavond 11 maart is er een ouderavond over vakkenpakketkeuze voor de ouders van de 

Mavo leerlingen. De uitnodiging volgt nog. De ouders/verzorgers van 3 Basis/Kader vinden in  

bijlage 2 extra informatie over de vakkenpakketkeuze. Vragen en/of opmerkingen kunt u mailen 

naar m.huijgen@veluwseonderwijsgroep.nl. 

 

mailto:m.huijgen@veluwseonderwijsgroep.nl
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Voorstelling in Gigant 

Donderdag 7 maart a.s. gaan de 3e jaars Basis en Kader leerlingen naar de voorstelling STOMP van 

de gebroeders Kern Koppen in Gigant. Om 11.30 uur gaan de leerlingen op eigen gelegenheid naar 

Gigant waar zij zich uiterlijk om 11.50 uur melden bij de docent. De voorstelling is van 12.00-

12.50 uur. Daarna zijn de leerlingen vrij en gaan ze naar huis.  

 

Wat is de voorstelling STOMP?  

Turbotaal en levensraps. Humor om te lachen. Guus van der 

Steen vertelt verhalen die vloeien, rijmen, en teruggrijpen 

naar sleutelmomenten in zijn bestaan. Het zijn van die 

dingen die iedereen kan herkennen. De voorstelling gaat over 

klein blijven en groot worden, over ontwikkelen en 

afstompen. Op het toneel wordt gehinkeld langs de grenzen 

van het absurdisme en jij vraagt je af: ‘Is dit echt allemaal 

waargebeurd? 

Mevrouw S. Verschoor, docent 2D/3D 

 

 

OpZicht 2019 
Op donderdag 14 maart wordt voor alle leerlingen van leerjaar 3 ‘OpZicht’ georganiseerd. Het is 

een verplichte LOB-activiteit. Op deze dag nemen leerlingen een kijkje in de keuken van een 

opleiding, die wordt aangeboden door Aventus (Apeldoorn/Deventer/Zutphen), Helicon (Velp), 

Zone.College (Deventer) en Hoornbeeck (Apeldoorn).  

 

In de ochtend brengen de KB/Mavo leerlingen een bezoek, in de middag de BB leerlingen. Het 

andere dagdeel zijn de leerlingen lesvrij en hebben zij de tijd om zich naar de locatie te 

verplaatsen. De leerlingen gaan op eigen gelegenheid naar het MBO en worden daar opgevangen 

door docenten/teamleiders van het Cortenbosch. Er zal op deze donderdag een aangepast 

lesrooster zijn voor de overige leerjaren. 

 

Wilt u meer informatie over deze dag, dan kunt u de website van de beroepskolom raadplegen; 

http://beroepskolom-stedendriehoek.nl. Hier is een uitgebreid informatieboekje te vinden. 

Mevrouw M. Huijgen, decaan bovenbouw 
 

Speeddaten Bedrijven leerjaar 3 

Donderdagmiddag 28 maart gaan onze derdejaars leerlingen weer  ‘speeddaten’ met bedrijven!! 

De leerlingen maken in een kort gesprek kennis met verschillende beroepen en werkzaamheden. 

Ook gaan zij in dit uurtje informatie inwinnen bij de stand van Aventus om erachter te komen 

welke opleiding bij welk beroep past.   

 

De leerlingen konden zich vanaf 11 februari tot en met 15 februari inschrijven voor een bedrijf naar 

keuze via It's Learning. Tijdens het mentoruur bereiden ze de gesprekken voor. Vorig schooljaar 

was het een groot succes en we hopen wederom op een geslaagde middag met veel opbrengst 

voor onze leerlingen.  

Mevrouw M. Huijgen, decaan bovenbouw 
 

  

http://beroepskolom-stedendriehoek.nl/
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VMBO Tree House Challenge 2019 

Op 19 en 20 februari was het weer zover. De jaarlijkse Tree 

House Challenge bij Bouwmensen Apeldoorn. Namens onze 

school ging drie leerlingen uit klas 3KT1 de strijd aan met 

leerlingen uit Apeldoorn en omgeving. De leerlingen kregen de 

opdracht om een zo een mooi mogelijke Tree House te 

bouwen. Hierbij hadden zij assistentie van leerlingen en 

instructeurs van Bouwmensen. 
  
Het bleek vooraf een zeer moeilijke strijd te gaan worden. De 

jongens uit 3KT1, die Produceren, Installeren en Energie (PIE) 

volgen, moesten het opnemen tegen vierdejaars leerlingen 

Bouw, Wonen en Interieur(BWI). De jongens werkten twee 

dagen hard en goed samen. Klik op onderstaande link om te 

zien hoe onze leerlingen uit 3KT1 aan het werk waren.  

 

https://www.instagram.com/p/BuD7_sZIcDf/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=2muq5

mjqa00h.  

 

Op het eind van de tweede dag gingen de jongens uit eten en bowlen. Later in de avond was de 

prijsuitreiking. Helaas heeft dit niet mogen resulteren in een prijs, maar de kennis en ervaring die 

zij hebben opgedaan is in dit geval de grote prijs. 
 

VOLG ONS OOK OP SOCIAL MEDIA 

 

 

  

 

 

https://www.instagram.com/p/BuD7_sZIcDf/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=2muq5mjqa00h
https://www.instagram.com/p/BuD7_sZIcDf/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=2muq5mjqa00h
https://instagram.com/vccortenbosch/
https://www.facebook.com/VeluwscollegeCortenbosch
https://twitter.com/vccortenbosch
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AGENDA 
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AGENDA (vervolg) 

 


