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Ouderlid gezocht voor de MR 
Per direct is er één vacature voor een lid namens de ouders in de 
medezeggenschapsraad (MR). De MR ziet erop toe dat het Citadel College 
een vitale organisatie is die een stimulerende en veilige leer- en 
werkomgeving voor leerlingen en medewerkers biedt. Om dat te bereiken 
houdt de MR haar ogen en oren open en wordt het beleid van de 
schoolleiding getoetst en waar nodig van een advies of instemming 
voorzien. De afgelopen jaren zijn o.a. de volgende onderwerpen 
behandeld: de bevorderingsnormen, de begroting van de school, de 
vrijwillige ouderbijdrage, de organisatiestructuur van de school, de 
onderwijsvernieuwingen en de jaarbeleidsplannen van de verschillende 
afdelingsteams. Daarnaast kan de MR ook zelf initiatieven ontwikkelen. 
De MR vergadert circa 6 maal per jaar op verschillende weekdagen, van 19:30 tot 21:30 uur. Namens de 
schoolleiding is de rector elke vergadering aanwezig. De MR bestaat uit 12 leden: 6 personeelsleden en 6 
vertegenwoordigers van ouders en leerlingen. 
Bent u geïnteresseerd in dit werk of wilt u meer informatie? Mail dan met Niki Veldkamp (voorzitter MR) 
bereikbaar via het mailadres mr@citadelcollege.nl of Rob Hol, oudergeleding, bereikbaar via het mailadres 
robrhol@msn.com. 
Indien u zich kandidaat wilt stellen, kunt u dit aangeven door uiterlijk voor 6 oktober een mail met motivatie te 
sturen naar mr@citadelcollege.nl. Vervolgens hanteren wij de volgende procedure: 

1. Indien er één kandidaat is wordt de kandidaat automatisch benoemd.  

2. Indien er meer kandidaten zijn, dan volgen er verkiezingen, waarbij de kandidaten een motivatie schrijven, 

die in het ouderbulletin geplaatst gaat worden. Vervolgens zal er een stemronde onder ouders van het 

Citadel College komen, waarna de uitslag van deze verkiezing eerst aan de kandidaat-leden gemeld zal 

worden en daarna in het ouderbulletin zal verschijnen. 

In alle gevallen zullen de zittende en nieuwe ouderleden zich middels een schrijven aan u voorstellen in één van de 
komende ouderbulletins. 
 
Met vriendelijke groet, 
Niki Veldkamp, voorzitter medezeggenschapsraad  
 
 

Gezondheidsmonitor Jeugd 
In de maanden oktober en november 2019 houden de GGD’en in 
Nederland een groot onderzoek onder leerlingen van klas 2 en 4. Alle 
scholen in het Voortgezet Onderwijs in de regio Gelderland-Zuid doen 
mee, waaronder dus ook onze school. 
 
Waarom dit onderzoek?  
Het doel van het onderzoek is om betrouwbare informatie te krijgen over gezondheid, welzijn en leefstijl van 
jongeren. De school, gemeenten, de GGD en de landelijke overheid gebruiken deze informatie om plannen te 
maken waarmee ze de gezondheid en het welzijn van de jongeren kunnen verbeteren. Lees meer 
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Gratis abonnement van de bibliotheek 
De Bibliotheek Gelderland Zuid wil de schooltijd van leerlingen graag 
makkelijker en leuker maken. Ook vindt de bieb het belangrijk dat kinderen 
plezier beleven aan lezen en makkelijk toegang hebben tot een schat aan 
verhalen en informatie. Daarom is een abonnement van de bibliotheek tot 
18 jaar gratis. Voor meer informatie, bekijk de brief in de bijlage bij dit 
bulletin. 

 

Voortgang bouw Dijkstraat  
 
Het graafwerk is gestart, waarmee 
het begin is gemaakt van de bouw 
van een geweldig vmbo-gebouw.  

 

 

 

 

 

Telefoontassen op de Dijkstraat  
Het is al langere tijd duidelijk dat de mobiele telefoon een onmisbaar onderdeel 
is geworden in ons leven. Op de Dijkstraat merken we dat de telefoon ook voor 
veel afleiding kan zorgen tijdens de lessen. Leerlingen krijgen bijvoorbeeld 
berichtjes binnen en willen kijken wie er iets gestuurd heeft. Vaak wordt dan ook 
weer wat teruggestuurd.  De telefoon heeft naar onze mening te vaak een 
negatieve invloed op de werkhouding en de aandacht van de leerling. Om die 
reden hebben we besloten telefoontassen aan te schaffen. Deze hangen we op in 
de lokalen. Bij binnenkomst van het lokaal doen de leerlingen de telefoon op de 
vliegtuigstand en stoppen hem in één van de vakjes van de tas. De docent kan 
tijdens de les aangeven dat de telefoon uit de tas gehaald kan worden. Dit 
gebeurt alleen als dat voor het onderwijs van belang is. Mocht een leerling de 
telefoon niet in de tas willen doen dan is het verstandig om de telefoon in het 
kluisje te leggen en dus niet mee te nemen naar het lokaal. Wordt de mobiele 
telefoon toch meegenomen naar het lokaal dan wordt dus gebruik gemaakt van 
de telefoontas. Dit doen we in elk geval in alle onderbouw klassen en we starten hiermee na de herfstvakantie. In 
de bovenbouw wordt nog besproken of ook op deze manier gewerkt gaat worden. Belangrijk is om te melden dat 
school niet aansprakelijk is voor schade of vermissing. 
 
 

Van de klankbordgroep Dijkstraat 
Ouders van de Dijkstraat hebben en briefje ontvangen met de vraag of ze 
gebeld kunnen worden.  Denkt u eraan het briefje in te vullen en te laten 
inleveren bij de mentor? Zo kunnen de ouders van de klankbordgroep contact 
opnemen tijdens een belronde. 
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Lumen van start 
Sinds dit schooljaar heeft het Citadel College een nieuwe loot aan de 
stam: op de Griftdijk is Lumen van start gegaan. Met 49 eerste- en 
tweedejaarsleerlingen, 5 coaches en 14 vakexperts gaan we uit van wat 
leerlingen zelf willen leren, en wat ze samen willen leren, waarin óók 
aandacht is voor wat ze moeten leren om zich goed voor te kunnen 
bereiden op de examens. Telkens werkend in een vaste cyclus van 
oriënteren, voorbereiden, uitvoeren, aantonen en reflecteren, 

formuleren leerlingen hun eigen leervragen en beantwoorden ze die. Een spannend avontuur dat we samen 
aangaan. Sommigen van u zullen we als ouder of verzorger van een kind dat voor Lumen heeft gekozen, 
uitnodigen om met ons mee te denken en/of uw kritische kanttekeningen met ons te delen. Maar ook als uw kind 
niet in Lumen deelneemt, nodigen we u van harte uit om dat te doen. Daarnaast brengen we graag in kaart welke 
expertise u als ouder (vanuit uw werk of hobby’s) met de leerlingen zou willen delen om ze te inspireren of ze op 
weg te helpen als ze uit zichzelf met leervragen op uw expertisegebied komen. U kunt uw interesse om met ons 
mee te denken en/of om uw expertise in te brengen kenbaar maken aan Team Lumen via 
lumen@citadelcollege.nl. We horen graag van u! 
 

 
Bijlesnetwerk op de Griftdijk 

Ik wil me graag voorstellen! Mijn naam is Vera Snuverink en ik ben vestigingscoördinator van 
Bijlesnetwerk op het Citadel College. Ik zorg ervoor dat er op deze school ruimte is voor een 
extra steuntje in de rug voor leerlingen die dat nodig hebben. Dit steuntje in de rug kan ik 
bieden door middel van het geven van huiswerkbegeleiding, bijlessen, coaching en 
examentrainingen. Ik word hierbij geholpen door een fijn team van collega’s die de leerlingen 
altijd persoonlijk bijstaan. Mochten nog vragen nog vragen zijn, bijvoorbeeld over 
aanmeldingen, dan hoor ik die graag! Iedereen geef ik een persoonlijk advies!  Ik ben elke dag 
op school aanwezig van 14:00 uur tot 18:00 uur. 
Op de maandag, dinsdag en woensdag zitten wij in lokaal a015. 

Op donderdag zitten wij in lokaal a013 en op vrijdag in lokaal c039. 
Hartelijke groet, Vera Snuverink 

Vestigingscoördinator Citadel College Lent   ☏ 06 – 1364 1522 
 

 
Specialistische studiebegeleiding door OSN 

Met ingang van schooljaar 2019-2020 zal OSN binnen het Citadel College Griftdijk studiebegeleiding gaan 
verzorgen. OSN staat voor kleinschalige, persoonlijke en specialistische studiebegeleiding. We kunnen leerlingen 
die hier behoefte aan hebben helpen met het organiseren van het schoolwerk in de breedste zin van het woord: 
van leren plannen, het aanbieden van verschillende leerstrategieën, tot inhoudelijke ondersteuning. Wij hebben 
veel ervaring in het begeleiden van leerlingen met complexere ondersteuningsvragen en/of diagnoses zoals 
autisme, AD(H)D en hoogbegaafdheid.  

Er wordt gewerkt met een online leerlingvolgsysteem waarin we samen met de leerling een planning kunnen 
maken en bijhouden. Deze planning synchroniseert met de agenda op Magister. Ook ouders kunnen deze planning 
inzien en ontvangen na elke begeleiding een overdracht per mail. We werken graag nauw samen met mentor, 
remedial teacher en eventuele andere betrokkenen rondom de leerling.  

mailto:lumen@citadelcollege.nl
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De studiebegeleiding wordt uitgevoerd door een team van bevlogen studiecoaches en vakdocenten, welke veelal 
studenten aan de Radboud Universiteit zijn. Orthopedagoog Mirthe van Leeuwen coördineert de begeleiding en is 
het aanspreekpunt voor ouders, mentoren en het zorgteam.  

Mocht u geïnteresseerd zijn in studiebegeleiding voor uw kind kunt u een kijkje nemen op onze website: 
www.osnijmegen.nl, of contact opnemen met Mirthe voor een vrijblijvend gesprek: m.vleeuwen@osnijmegen.nl 
of 06-26092567.  
Graag tot ziens! 
 

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 

 
 
Voor leerlingen en ouders uit 5H en 6V: 
Een Studiekeuzespecial vol met informatie over kiezen, aanmelden, financiering etc.    
http://decazine.vvsl.nl/Studiekeuzespecial2019/ 
 
Studeren in Amerika of Canada?   
Dit jaar wordt de Go Global Education Fair gehouden op het Gemeentelijk Gymnasium in Hilversum (5 oktober) 
en op het Rodenborch College in Rosmalen (6 oktober ). Toegang is gratis. De fair is interessant voor (sportieve) 
jongeren die overwegen een jaar naar de VS te gaan. Beide dagen staan geheel in het teken van alle 
mogelijkheden om in de Verenigde Staten en Canada te studeren – voor iedereen en op elk niveau: van 
middelbare scholieren en MBO-studenten tot PdDkandidaten. Vertegenwoordigers van een groot aantal 
Noord-Amerikaanse high schools, liberal arts colleges, staatsuniversiteiten en particuliere universiteiten (o.a. 
Ivy League) zijn aanwezig voor voorlichting en als vraagbaak.  Kijk op 
https://www.goglobaleducationfair.com/ voor meer informatie en gratis tickets. 
 
OnderwijsbeursZuid   
Een studie kiezen, dat kan hartstikke lastig zijn. Ook uw zoon of dochter staat dit moment te wachten. Het is 
een spannende expeditie, waarbij je leert waar je goed in bent, waar je interesses liggen en uiteindelijk welke 
studie het beste bij je past.  Help uw kind op weg door een bezoek te brengen aan Onderwijsbeurs Zuid op 
vrijdag 27 of zaterdag 28 september in het Beursgebouw in Eindhoven. Neem samen deel aan Expeditie 
Studiekeuze. 
Wat staat jullie te wachten? Een groot aanbod aan opleidingen op mbo, hbo, en universitair niveau en 
informatie over studeren in het buitenland. Bij de interessegebied voorlichtingen geven (oud)studenten je 
uitleg over verschillende interessegebieden en welke opleidingen en beroepen hierbij horen. Wordt er nog 
getwijfeld of kan uw kind wat extra hulp gebruiken bij het maken van een keuze, op de beurs helpen studiecoaches 
jullie graag verder. 
 
Ga voor meer informatie en een gratis e-ticket naar onderwijsbeurszuid.nl  

 

 

http://www.osnijmegen.nl/
mailto:m.vleeuwen@osnijmegen.nl
http://decazine.vvsl.nl/Studiekeuzespecial2019/
https://www.goglobaleducationfair.com/
https://tracking.onderwijsbeurzen.nl/?cctw=AgQAAAABCCgFFiLXnhaSj0O6BA
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Open dagen mbo regio Arnhem-Nijmegen 2019-2020 

Rijn IJssel  

Dinsdag 26 november 2019:   17.00 – 20.00 uur 

Vrijdag 31 januari 2020:          16.00 – 20.00uur 

Zaterdag 1 februari 2020:      10.00 – 15.00 uur 

Vrijdag 13 maart 2020:          16.00 – 20.00 uur 

Dinsdag 2 juni 2020:   17:00 – 20.00 uur  

(Open avond Entree opleidingen) 

Dinsdag 23 juni 2020:   17:00 – 20:00 uur  

(Open avond VAVO) 

Voor de opleidingen Laboratoriumtechniek op de locatie in Nijmegen: 

Zaterdag 9 november 2019:   10.00 – 15.00 uur 

 

Astrum College Velp 
Vrijdag 29 november 2019:  16:00 – 20:00 uur 

Zaterdag 25 januari 2020:  10:00 – 15:00 uur 

Dinsdag 10 maart 2020:  18.30 – 20.30 uur 

Donderdag 4 juni 2020:   18.30 – 20.30 uur 

 

Helicon MBO Velp 

Donderdag 21 november 2019:  18:00 - 21:00 uur 

Zaterdag 25 januari 2020:  10:00 – 15:00 uur 

Dinsdag 10 maart 2020:  18.00 – 20.30 uur 

Donderdag 28 mei 2020:  18:00 – 20:00 uur  

Aeres Velp 
Donderdag 14 november 2019:  17.00 – 20.00 uur  

Vrijdag 24 januari 2020:   18:00 – 21.00 uur 

Zaterdag 25 januari 2020:  10:00 – 13:00 uur 

Donderdag 12 maart 2020:  17.00 – 20.00 uur 

Donderdag 11 juni 2020:  17.00 – 20.00 uur 

 

Dulon en Technova College Ede 

Vrijdag 29 november 2019:  16:00 – 20:00 uur 

Zaterdag 25 januari 2020:  10:00 – 15:00 uur 

Dinsdag 10 maart 2020:  18.30 – 20.30 uur 

Donderdag 4 juni 2020:   18.30 – 20.30 uur 
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ROC Nijmegen 
Zaterdag 23 november 2019: 10.00 – 15.00 uur 
Donderdag 12 maart 2020: 16.00 – 20.00 uur   
Dinsdag 23 juni 2020:  18:00 – 20:00 uur (Open avond 

VAVO) 
Maandag 15 juni 2020:  18.00 – 20.00 uur (infoavond) 

 

Helicon MBO Nijmegen 
Vrijdag 22 november 2019:  18.30 – 21.00 uur 
Zondag 26 januari 2020: 11:00 – 15.00 uur 
Donderdag 12 maart 2020: 18.30 – 21.00 uur 
Dinsdag 26 mei 2020:  18:00 – 20:00 uur 

 

Grafisch Lyceum Utrecht 
Zaterdag 9 november 2019: 10.00 – 15.00 uur  
Zaterdag 25 januari 2020: 10.00 – 15.00 uur 
Donderdag 12 maart 2020: 18.00 – 21.00 uur 

 

Koning Willem 1 College Den Bosch 
Vrijdag 29 november 2019: 16.00-20.00 uur 
Zaterdag 30 november 2019: 10.00-14.00 uur 
Woensdag 29 januari 2020: 17.00-20.30 uur 
Woensdag 18 maart 2020: 18.00-20.00 uur 

 

Techniekdag Technovium:                                                         Meer interesse in groen?                                                    
Op zaterdag 28 september organiseert Junior Technovium  
samen met een aantal partners weer de Techniekdag in 
Nijmegen. De 11e editie al weer.  
Iedereen is van harte welkom om kennis te maken met 
de nieuwste technische snufjes en de leefwereld van een  
deel van onze studenten, collega’s en opleidingspartners.    
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Jaarplanner 
De actuele agenda en de jaarplanners van het Citadel College 
zijn altijd te vinden op onze website. 
 
 

 

https://www.citadelcollege.nl/nieuws/jaarplanner/

