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Nieuwe locatiedirecteuren
Vanaf 1 december zijn Cathelijne Beekmans en Angela Jeuken gestart
als locatiedirecteur.
Angela Jeuken is 36 jaar en Cathelijne Beekmans 48 jaar, Angela heeft
geschiedenis gestudeerd en Cathelijne biologie. Angela woont in
Nijmegen waar ze gestudeerd heeft en aan verknocht is geraakt en
Cathelijne geniet van het dorpse leven in Bemmel.
Angela Jeuken: “Na mijn studie ben ik gaan werken op verschillende
vmbo scholen om vanaf 2007 de uitdaging aan te gaan als mens en
maatschappij docent een nieuwe school mede vorm te geven, te
weten het Citadel College. Lees meer…

‘Een eigentijds, karakteristiek pand met een frisse uitstraling’
Interview Niek Schoot, kartrekker nieuwbouw vmbo-locatie
De eerste paal gaat pas in oktober 2019 de grond in, maar op papier krijgt de nieuwe vmbo-locatie van het Citadel
College nu al stapsgewijs vorm en inhoud. Niek Schoot over de laatste ontwikkelingen:
Dat het nieuwe vmbo-pand als geroepen komt, kan Niek alleen maar beamen. ‘Het huidige gebouw is flink
verouderd, inefficiënt ingericht en slecht geïsoleerd. Daar valt niet tegenaan te repareren. Bovendien geven we
onze leerlingen onderwijs dat past bij deze tijd. Dit kan eigenlijk alleen in een gebouw waar alle mogelijkheden
aanwezig zijn om dat ook te realiseren. Lees meer…

Mailen naar Marije Janssen, zorgcoördinator
Ouders en begeleiders mailen vaak informatie naar M.janssen of M.jansen en dan komt de mail bij de verkeerde
persoon aan. Het juiste adres is: marije.janssen@citadelcollege.nl
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Les van 24kitchen chefkok
De leerlingen van het keuzevak
Koken (klas 3 en 4 BK) hebben
een masterclass koken gehad van
de bekende 24-Kitchen chefkok
John Gerdsen. Ze hebben o.a. een
pompoensoep gemaakt en
eendenborstfilet bereid. Het was
ontzettend leerzaam en de
gerechten werden prachtig en
lekker!

Klankbordgroep Dijkstraat
Vorig schooljaar is er op de Dijkstraat een klankbordgroep voor ouders
gestart. Deze klankbordgroep komt vier maal per jaar bijeen om allerlei
onderwerpen die spelen, op school en in de klas, te bespreken met als
doel de school te verbeteren.
Daarnaast houdt de klankbordgroep dit jaar een belronde om eens wat
uitgebreider met ouders te spreken over het reilen en zeilen op onze
school. Mogen wij u bellen en heeft u uw nummer nog niet eerder
doorgegeven? Geef dan uw nummer door via dit formulier.
Hebt u onderwerpen of tips voor de klankbordgroep? Laat het weten via de mail:
klankbordgroepDS@citadelcollege.nl

Eerste plek voorronde science olympiade
Op 23 november heeft het Citadel College met twee teams mee
gedaan met de voorronde van de EUSO op de HAN in Nijmegen. De
teams bestonden elk uit 3 leerlingen en met z’n drieën streden ze
tegen andere teams met HV-leerlingen tot 16 jaar. Het is een
praktische wedstrijd, waarbij de nadruk ligt op samenwerken en
onderzoeken. Iets anders dan de theoretische olympiades dus… We
zijn erg trots dat Ella Bouwmeester, Jonas van Kleef en Pepijn de
Man eerste zijn geworden bij deze voorronde! Ze zijn dus door naar
de nationale eindronde. Lees meer
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Leerdoelen behalen in “Reis rond de wereld”
Wat zijn de effecten als de leerling zelf mag bepalen welk onderwerp hij
wanneer behandelt en hoe hij getoetst wordt? Onze docent aardrijkskunde
Jeroen Verhaaren ontwierp een methode en testte het uit. Leer hier meer
over de ervaringen van hem en zijn leerlingen.

Leerling ontwerpt behang dat bijdraagt aan het thuisgevoel van patienten
In schooljaar 2017-2018 hebben de leerlingen van Onderzoek &
Ontwerp 2Art een behang ontworpen. De lesopdracht is tevens
een wedstrijd. De leerlingen krijgen een specifieke opdracht, in
dit geval een behang ontwerpen voor een gang op de afdeling
geriatrie van het Radboud UMC.
De leerlingen hebben een pitch gehouden over hun behang.
Alle ontwerpen zijn meegenomen naar de afdeling geriatrie ter
beoordeling. Uiteindelijk is het ontwerp van Neomi van Kuijk als
winnaar gekozen. Lees meer

Van de decanen
De decanen van beide locaties willen u graag informeren over loopbaanactiviteiten, informatie over
opleidingen en belangrijke data, zoals open dagen. Dat doen we door middel van (korte) berichtjes in
het ouderbulletin, maar ook via Facebook. Volgt u ons al?
Marion Doeze Jager (locatie Griftdijk) vindt u op Facebook  decaan thv
Monique Vermeulen (Dijkstraat) vindt u op Facebook  decaan vmbo

Praktische 2-jarige HBO Associate Degree-opleidingen

Nu de zoektocht naar een vervolgopleiding in volle gang is voor de examenleerlingen maar ook de leerlingen uit de
voor-examenklassen starten met deze zoektocht naar dé passende vervolgstudie wil ik graag de Associate Degree
onder de aandacht brengen. Deze relatief nieuwe vorm van onderwijs kent een groeiend aanbod van
studiemogelijkheden én wordt steeds vaker gekozen door o.a. havisten.
Een associate degree-opleiding is vaak meer praktijkgericht dan de hbo-bacheloropleiding. Theorieën uit een
vakgebied worden toegepast op praktische vraagstukken. Studenten leren problemen signaleren en een aanpak
invoeren om dit probleem op te lossen. Doordat een associate degree diploma afgestudeerden sterk verankert in
de praktijk hebben zij een unieke meerwaarde op de arbeidsmarkt. Je kunt solliciteren op banen op een niveau
tussen mbo-4-gediplomeerden en bachelorafgestudeerden. Ook kun je na een associate degree-opleiding
doorstromen naar een hbo-bacheloropleiding. Vaak kun je die bacheloropleiding dan in verkortere tijd afronden.
Veel hbo-opleidingen bieden verschillende soorten Associate Degree-opleidingen aan.
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Een korte impressie van de associate degree-opleidingen vindt u in dit voorbeeld van de AVANS hogeschool:
https://www.youtube.com/watch?v=Wz5BEbRBZHM

Leerlingen en ouders 4havo/vwo
Noteer alvast in de agenda
Donderdag 31 januari
Informatieavond Hoger Onderwijs
www.vhon.nl
Open dagen
Het bezoeken van open dagen is een belangrijk onderdeel van het loopbaanorientatie-proces van de
bovenbouwleerlingen die voor een studiekeuze staan. De komende weken openen vele instituten hun
deuren om aankomende studenten te laten kennismaken met de mogelijkheden die zij bieden. Een
goede planning is hierbij erg belangrijk. Kijk bijvoorbeeld op www.Kiesmbo.nl,
www.studiekeuze123.nl of op de websites van de instellingen.
Radboud Try Out
Op vrijdag 23 november zijn de leerling uit 4 vwo op bezoek geweest bij de Radboud Universiteit van
Nijmegen. In een speciaal voor hen georganiseerd programma, de Radboud Try Out, hebben zij kennis
gemaakt met het onderwijs, de universiteit bekeken en informatie gekregen over de stappen in het
keuzeproces en het aanbod keuzeactiviteiten van de universiteit hierbij. Wij adviseren leerlingen en
ouders om hier een vervolg aan te geven middels het bezoeken van de open dag (HBO of Universiteit),
bijvoorbeeld van de universiteit Nijmegen op 30 maart 2019.
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Persoonlijke kerstgroet voor
bewoners St. Jozef
Op 13 december hebben we met een
kleine delegatie een persoonlijke
kerstgroet gebracht aan onze buren in
verzorgingshuis St. Jozef. Wij werken al
meerdere jaren met plezier samen en
ook nu werden we weer met open
armen ontvangen. De kerstkaart,
gemaakt door Sarkar Mohammed en de
cake, gebakken door twee leerlingen uit
klas 3 werden zeer gewaardeerd!

Kerstactiviteiten: kerstmarkt, schitterdiner,
modeshow, kerstgala, kunstveiling en meer
Op woensdag en donderdag 19 en 20 december waren er weer talloze
kerstactiviteiten. Het jaarlijkse kerstdiner op de Dijkstraat voor ouders,
personeel en Lentenaren werd met ondersteuning van Green Capital
Lent een heus anti-verspillingsdiner. In de Triangel was er een
kinderkermis voor peuters en kleuters. Op de Griftdijk waren er een
kerstmarkt, een escape room en een kerstgala. Leerlingen en
medewerkers hebben hiermee ontzettend veel goed werk verricht.
De opbrengst van alle activiteiten gaat deels naar Serious Request en
deels naar onze partnerschool in Oeganda. Kawesa Sesanga uit

Oeganda was er deze keer zelf bij! In een volgend bulletin leest u
meer over zijn ervaringen.

Wij wensen alle ouder(s)/verzorger(s)
en alle leerlingen een heel gelukkig
2019!
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