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Onderwijsvernieuwing op de Griftdijk: Lumen
Al ruim twee jaar wordt er op het Citadel College uitgebreid
nagedacht over hoe het onderwijs van de toekomst eruit moet zien
en wat we moeten doen om in die richting te bewegen. In de
vakken, lessen en het mentoraat werden in dat kader de afgelopen
tijd steeds meer proeftuinen opgezet, die een bijdrage leveren aan
meer maatwerk, het nog beter kennen van de leerling en het
aansluiten bij wat leerlingen wíllen leren. Daarbij rees ook de vraag hoe ver we die elementen zouden
kunnen uitbouwen als we verder kijken dan vakken, lessen en het mentoraat. Zo ontstond vorig jaar op
de Dijkstraat Onderweg, en is nu op de Griftdijk “Lumen” geboren. Lees meer over Lumen op onze
website.

‘Deze schoolt inspireert nieuwe ontwikkelingen in de
omgeving’
Architect VMBO-gebouw Jo Jongen aan het woord:
Jo Jongen, hoofdarchitect en mede-eigenaar van AGS Architects uit
Heerlen, stond mede aan de basis van de nieuwe vmbo-locatie van
het Citadel College. We vroegen de sympathieke Limburger naar het
verhaal achter het ronde, niet-alledaagse ontwerp van het pand. Lees
meer

“Met dit gebouw maken we een statement”
Interieurontwerper Peter van Benthem over nieuwe vmbo-locatie.
Peter van Benthem voorzag in de afgelopen ruim 30 jaar honderden
horecagelegenheden, tientallen openbare gebouwen en verschillende
scholen van een passende look en feel. Nu tekent de Nijmeegse
interieurontwerper (voor) het binnenhuisjasje van onze nieuwe vmbolocatie. Lees meer

Bijzondere dagen Dijkstraat: multiculti-dag en ‘leven met
een beperking’.
Leerlingen volgden deze dag allerlei workshops die bij het thema hoorden.
Zo gingen de eerstejaars Surinaams koken, maakten ze Aboriganal Art,
leerden Afrikaans dansen, speelden Djembé en het hilarische spel Ik hou
van Holland, waarbij de soms wat vreemde Hollandse gewoonten aan bod
kwamen. De tweedejaars volgden workshops die te maken hadden met
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het thema ‘leven met een beperking’, zoals blind rinkelbal spelen, zitvolleybal en rolstoelbasketbal, maar kregen
ze ook gastlessen waarbij mensen met een beperking vertelden over hoe zij hiermee omgaan. Dit maakte grote
indruk op de leerlingen.

Kalle Beusch en Simon Bouwmeester halen diploma “Een
machtig avontuur”
Het Citadelcollege neemt sinds een aantal jaren deel aan het programma
“Een machtig avontuur” van het PreUniversityCollege (PUC) of Science van
de Radboud Universiteit. Dit is een traject voor excellente leerlingen uit de
bovenbouw vwo met een natuurprofiel. Lees meer

Nét niet prijs voor Manuel en Thimo
We zijn erg trots dat Manuel en Thimo mee hebben gedaan aan de
profielwerkstukwedstrijd 3i-Award! In een zelfgemaakte korte video
hebben zij het proces van het maken van hun op-afstand
bestuurbare autootje vastgelegd. Het was nog even spannend; ze
zaten bij de beste tien inzendingen. Van harte heren!

Studiemiddag locatie Dijkstraat verplaatst
Woensdag 29 mei stond er in de jaarplanner een studiemiddag
gepland. In verband met de voorbereidingen voor volgend schooljaar
en de deadlines die daaraan verbonden zijn, zal deze studiemiddag
verplaatst worden naar donderdag 16 mei. Dit betekent dat de
leerlingen op 16 een afgekapt rooster hebben. Op woensdag 29 mei
zullen alle lessen gewoon doorgaan.
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Reisverslag Oeganda
Na een lange maar prima reis, kwamen we rond 0.00 uur aan bij de
bed and breakfast van onze oud-collega Helmien waar we hartelijk
ontvangen zijn en een heerlijke nacht hebben gehad in een luxe die
we de komende 2 weken zeker niet zullen evenaren.
Na een goed ontbijt zijn we met twee busjes en onze reisbegeleiders
Silas en Sunday aan de reis begonnen. Next stop: Nakasongola. Een
trip van ruim 4 uur, maar door de vele bijzondere en nieuwe
uitzichten verveelt de rit geen minuut.
Aan het begin van de middag kwamen we aan op het ‘Citadel College’
in Nakasongola. Lees meer

Tentoonstelling sterprojecten woensdag 29 mei 15.30u
Het schooljaar zit er alweer bijna op en voor de sterprojectleerlingen,
zo’n 35 tweede- en derdeklassers, betekent dit dat zij terugblikken op
de groei die ze hebben doorgemaakt in hun sterproject. Van het
ontwerpen van een auto tot het leren van Spaans, van het schrijven
van een boek tot het meelopen op een kinderdagverblijf, er is weer
van alles voorbij gekomen. Daarbij hoort vallen en opstaan, doelen
bijstellen en uiteindelijk successen vieren!
Graag nodigen wij u uit om gewoon even te komen kijken wat ‘het
sterproject’ nu precies inhoudt, of om uw kind te feliciteren met de behaalde resultaten. Woensdag 29
mei van 15.30 tot 16.30 uur zullen de leerlingen in de aula van de school hun project op hun eigen
manier tonen, met een hapje en een drankje ter feestelijke afsluiting. Hopelijk tot dan!

Juul uit 3vwo door naar tweede ronde junior Natuurkunde Olympiade!
Tevreden kijken we terug op onze deelname aan de eerste ronde van de NOJ 2019. Bart, Sammy, Renee,
Meriam, Isis, Cami en Mariët (allen uit 3V) hebben de lastige sommen goed overleefd. Juul heeft daarbij
ook nog eens zoveel punten gescoord dat hij bij de 129 Nederlandse leerlingen hoort (van de 2606
deelnemers!) die in de tweede ronde een dag lang tegen elkaar zullen strijden. Van harte en alvast heel
veel succes gewenst!

Aanmelden voor Onderweg
22 oktober zijn we gestart met een school binnen de school:
Onderweg. Inmiddels zijn we 5 maanden verder en loopt Onderweg
voor leerlingen, ouders en docenten goed. Het doel, leerlingen leren
volgens hun eigen leervragen, wordt dagelijks behaald. Misschien bent u ook wel nieuwsgierig geworden
naar Onderweg of vond u 5 maanden geleden nog niet het moment om in te stappen, maar heeft u (met
uw zoon of dochter) er nu wel oren naar. Dat kan! Voor leerlingen die momenteel in klas 1 en 2 van de
locatie Dijkstraat zitten, is er nog plek binnen Onderweg. In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie.
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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
Hoe maak je een profielwerkstuk en wat heeft dat te maken met loopbaanoriëntatie?
Op dinsdag 19 maart zijn de leerlingen uit 4H met het profiel NG en NT op bezoek geweest bij de HAN
Arnhem. In dit programma kwamen het profielwerkstuk (PWS) en LOB samen. Studenten van de HAN,
die zelf ook ooit een profielwerkstuk schreven, gaven een korte presentatie over het profielwerkstuk en
door middel van een opdracht werd direct daarna gekeken naar de onderzoeksmethodieken die je bij
een pws kunt gebruiken. Vervolgens werkten onze leerlingen in groepjes aan de vraag ‘Wat is nu een
goed pws?’ door zelf drie werkstukken te beoordelen. De tip van de studenten was om toch vooral een
onderwerp te kiezen dat aansluit bij je interesse. En die interesse kan natuurlijk ook weer belangrijk zijn
in je proces van loopbaanoriënatie! Het tweede deel van de middag bestond dan ook uit een rondleiding,
wederom gegeven door studenten, naar de verschillende faculteiten en opleidingen binnen de HAN
techniek.
3T op bezoek bij ROC Nijmegen
Donderdag 21 maart zijn de leerlingen van 3T op bezoek geweest bij
het ROC Nijmegen. Afhankelijk van de klas werd een bezoek
gebracht aan de Campusbaan of het Technovium. Bij de Campusbaan
bestond het programma uit een presentatie over het MBO, het
speeddaten met studenten, een beroepskeuzeinteressetest en een
spel. En wat heeft deze kat er nou mee te maken? Lees meer.

Girlsday/Boysday
Woensdag 3 april werd de jaarlijkse Girlsday en Boysday
georganiseerd voor de jongens en meisjes uit klas 1A en 1B. Op deze
dag maken meisjes kennis met het werken in de techniek en hebben
de jongens een kennismakingsactiviteit bij een zorginstelling. Zo
gingen de meiden naar verschillende bedrijven waar ze bijvoorbeeld
kennismaakten met de creatieve schildersvakopleiding, zelf een
lamp in elkaar zetten of een alarminstallatie aansloten. De jongens
waren veelal te gast bij zorgboerderijen, verzorgingshuizen en
dagbestedingslocaties. Lees meer.
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Kennismaking met de groene sector klas 2
De tweedejaars vmbo-b/k en –k/t leerlingen waren te gast bij
Helicon MBO Nijmegen, waar zij diverse workshops volgden ter
kennismaking met de groene sector. Zo volgden ze een workshop
dierverzorging, outdoor & recreatie, tuin en landschap en maakten
ze kennis met de brede opleiding Stad en Mens.
Dankzij deze activiteiten hebben zij een beter beeld gekregen van
de beroepen in de groene sector!

De actuele agenda en de jaarplanners van het Citadel College zijn
altijd te vinden op onze website.
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