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HET ONDERWIJSLANDSCHAP IN APELDOORN 
 

 
Onlangs hebben alle directeuren van het primair onderwijs en voortgezet onderwijs en college van 

bestuur gewerkt aan de beleidsagenda van de Veluwse Onderwijsgroep voor de komende jaren. In 

deze tweedaagse kwam sterk naar voren dat wij pas tevreden zijn wanneer leerlingen en hun 

ouder(s) of verzorger(s) merkbaar onze ambities beschreven in het strategisch perspectief 

terugzien. 

 

Naast het maken van een beleidsagenda VO en PO is lang stilgestaan en gesproken over gelijke 

kansen in het onderwijs. Wie de actualiteit volgt weet dat dit al geruime tijd een thema in het 

onderwijs is. Of ouders hebben gestudeerd zou voor hun kinderen geen verschil moeten maken, al 

blijkt dat het studieniveau van ouders wel degelijk van invloed is op de toekomst van hun kinderen. 

Uit onderzoek blijkt zelfs dat de ongelijkheid in het onderwijs stijgt.  

 

“Vergelijken we kinderen met dezelfde intelligentie, dan zien we dat 

leerlingen met laagopgeleide ouders vaker doorstromen naar een lager 

onderwijsniveau.” 

 

Een uitgangspunt in het strategisch perspectief is dat wij leerlingen gelijke 

kansen bieden en stimuleren hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. 

Vanuit de wetenschap dat het vmbo in Apeldoorn de komende jaren 

versterkt moet worden (project: Versterkt Vmbo) en de discussie binnen de 

Veluwse Onderwijsgroep betreffende het onderwijslandschap in Apeldoorn, 

zitten wij in een fase waarbij wij in de komende periode een aantal 

beslissingen gaan nemen die invloed hebben op ons onderwijs. 

 

AANMELDINGEN SCHOOLJAAR 2019-2020 
 
 
De meivakantie is net voorbij en de laatste 10 weken van dit schooljaar gaan in. Dat betekent  

dat we ook al bezig met de organisatie van het volgend schooljaar.  

 

Volgend schooljaar mogen wij ongeveer 170 nieuwe brugklasleerlingen verwachten, een prachtige 

beloning voor de inspanningen die we hebben verricht op onze informatieavond, Open Dag en Open 

Avond.  

 

ENQUÊTE OUDERS EXAMENKLASSEN 

 

Mogen wij een beroep doen op uw medewerking en max. 10 minuten van uw tijd vragen? 

Deze week hebben ouders van leerlingen uit de examenklassen in hun mail een uitnodiging gekregen 

voor het invullen van een vragenlijst. Wij hechten veel belang aan de mening over onze school van 

de ouders van onze leerlingen en willen u daarom vragen deze in te vullen. Dit is voor ons een van 

de manieren om de kwaliteit van het Cortenbosch op hoog niveau te houden.  

 

  

Nieuwsbrief, 10 mei 2019 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/10/31/brede-aanpak-voor-gelijke-kansen-in-het-onderwijs
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VERKORTE MBO OPLEIDING ZORG & WELZIJN 
 
 

Op maandagavond 25 april jl. was er op school een presentatie over 

een exclusieve samenwerking tussen Aventus en Cortenbosch. 

Tijdens deze avond werd de verkorte MBO niveau 2 opleiding van 

Aventus gepresenteerd aan ouders en leerlingen, die momenteel het 

profiel Zorg & welzijn volgen op Cortenbosch of gaan volgen. Meer 

informatie hierover is op te vragen bij de decaan, mevrouw M. 

Huijgen (m.huijgen@veluwscollege.nl).  

INHAAL-/HUISWERKUUR 

 

Graag herinneren wij u aan het inhaal-/huiswerkuur. Mocht uw zoon of dochter een toets gemist 

hebben, dan kan deze na overleg met de docent elke dinsdag het 7e uur ingehaald worden in lokaal 

108. Dit geldt ook voor leerlingen die in stilte 50 minuten willen leren. Indien er richting de zomer 

nog een eindsprint ingezet moet worden voor de overgang, dan is het leren op school een goede 

optie.  

Meneer S. Schrage 

PASSENDLEZEN.NL 

 

Heeft uw zoon/dochter dyslexie of een andere leesbeperking? En heeft hij/zij erg veel moeite met 

het lezen van Nederlandse boeken? Bekijk dan samen met hem/haar de website 

www.passendlezen.nl/voorjelijst.  

  

 
 

Op deze pagina is een uitgebreide collectie gesproken boeken te vinden die geschikt is voor het lezen 

van de literatuurlijst (ook voor het vmbo). Lidmaatschap is voor iedereen met een leesbeperking tot 

18 jaar gratis. Voor meer informatie en/of een folder kan uw zoon/dochter terecht in lokaal 153.   

Mevrouw M. Heck, Orthopedagoog 

OLYMPIC MOVES 

 

Dit jaar deden we ook weer mee met Olympic Moves. Dit is een landelijk scholentoernooi, waarin in 

verschillende disciplines de strijd wordt aangegaan voor een plekje in de landelijke finale te 

Papendal.  

 

mailto:m.huijgen@veluwscollege.nl
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Bij zowel de jongens als de meisjes klas 1 hebben we meegedaan aan zaalvoetbal. Ze moesten 

hiervoor een stukje rijden, maar daar was de pret niet minder om. Ondanks dat ze niet door waren, 

hebben ze mooie partijen gevoetbald en een fijne dag gehad.  

De regiofinales van hockey waren bij AMHC. Dit jaar hebben we meegedaan met een schoolteam. Je 

speelt dan op een heel veld met alles erop en eraan. De meiden hebben zich kranig verweerd, want 

het niveau was hoog en de tegenstanders ook een stukje ouder!  

De regiofinale van het basketbal is binnenkort. We doen dan voor het eerst mee met een nieuwe 

vorm: 3 tegen 3. Dit zal in Tokyo ook voor het eerst een olympische sport zijn!  

 

Volgend jaar willen we de inschrijvingen anders vorm gaan geven, want we komen vaak niet rond 

met de aantallen voor de teams, we zijn immers een wat kleinere school. Daardoor worden veel 

leerlingen teleurgesteld, die toch graag mee hadden willen doen. Door samen te gaan werken met 

de andere locaties van het Veluws College, willen we meer sporten aanbieden voor de leerlingen om 

op in te schrijven en de kans om een goed team te vormen te vergroten. 

Mevrouw S. Been 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Op 7 juni vindt ons Galabal voor leerjaar 4 plaats. Inmiddels is de verkoop voor de entreekaart 

hiervan gestart. De spectaculaire entree met limousines, opgepoetste driewielers, tractoren, koetsen 

of snelle skateboards is iets wat u niet wilt missen. Daarom nodigen wij u, uw familie, vrienden en 

andere geïnteresseerden, van harte uit om vanaf 19.00 uur op het schoolplein of langs de 

aanrijroute van de Prinses Beatrixlaan de stoet te bekijken. 

 

VOLG ONS OOK OP SOCIAL MEDIA 

 

 

  

  

De spectaculaire 
aankomst mag u zeker 

niet missen!! 
 

https://instagram.com/vccortenbosch/
https://www.facebook.com/VeluwscollegeCortenbosch
https://twitter.com/vccortenbosch
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Mini-Roparun 

Toen we begonnen met het idee van de Roparun, dachten we 

aan een mooi evenement gekoppeld aan een geweldig goed 

doel, samen met personeel, leerlingen en ouders. Zo was het 

team al heel snel gevormd en moesten we acties bedenken. 

De grootste actie op de kalender was de Mini-Roparun hier op 

school. Een Mini-Roparun gehouden voor leerlingen en 

georganiseerd door de leden van ons Roparun-team. De 

bedoeling was dat leerlingen zich lieten sponsoren voor 

rondjes om en door school. In een presentatie kregen ze te 

zien en te horen wat de Roparun allemaal doet en dat heeft 

vele leerlingen gemotiveerd om veel geld op te halen.  

 

Op vrijdag 22 maart bij een heerlijk, stralend 

zonnetje liepen de leerlingen zich of in het zweet 

om zoveel mogelijk rondjes te lopen omdat ze per 

ronde gesponsord werden of deden ze het wat 

rustiger aan omdat voor hen de opbrengst al 

vooraf duidelijk was. Feit was dat iedereen een 

geweldig mooie inspanning leverde om zich in te 

zetten voor het goede doel. Eigenlijk zag ik alleen 

maar lachende gezichten en denk ik dat bijna 

iedereen het leuk vond, het welverdiende broodje 

worst wat leerlingen kregen, hielp daar natuurlijk 

ook bij. 

 

 

Al met al is er veel meer dan 3000 euro opgehaald en ben ik 

ondertussen geweldig trots op de leerlingen en het personeel 

van onze school, het hart zit echt op de goede plek bij al onze 

leerlingen!! En u als ouder, verzorger: Bedankt!!  

Harrie Drost, Team Captain Roparunteam VC Cortenbosch 
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WAT SPEELT ER IN SCHOOL 

 

 

Vakkanjers  

Wij, Myrthe, Fiene, Meghan en Marit uit klas 1C, zijn van 

vakkanjers en hebben meegedaan met het project 'vakkanjers 

fiets door de tijd'. Wij hebben dit project bedacht in het thema 

vrijheid en beweging. Wij hebben een fiets bedacht met een 

schermpje die beelden laat zien van de 2e wereld oorlog. We 

zijn gekozen tot schoolwinnaars van de scouts. Hiervoor gingen 

we naar Arnhem, hier was de maakdag van de scouts. Hierna 

mochten we ons project presenteren voor de jury. We vonden 

dit een leuke ervaring en hebben veel geleerd zoals; 

samenwerken, bouwen, techniek en presenteren.  

Myrthe, Fiene, Meghan en Marit, Klas 1C  

 

 

Openlucht Museum 
Woensdag 10 april zijn alle eerstejaars naar het Openlucht Museum in Arnhem geweest. Na een 

korte busreis gingen leerlingen verschillende activiteiten doen in het Museum. Sommige leerlingen 

gingen aan de slag als architect en leerden hoe je van een oude boerderij een modern woonhuis 

kunt maken. Andere leerlingen hebben een speurtocht door het museum gedaan en daar veel 

geleerd over hoe Nederland veranderd is de afgelopen eeuwen. Een derde groep ging inburgeren in 

Nederland en leerde hoe het was om als vluchteling een nieuw land binnen te komen.  

 

Na dit ochtendprogramma hadden de leerlingen een korte lunch en maakten ze zich op voor het 

middagprogramma. Dit was het bezoeken van een interactieve tentoonstelling over de Canon van 

Nederland. Leerlingen konden zien, voelen en ervaren welke Nederlanders een belangrijke rol 

hebben gespeeld in onze geschiedenis. Na een lange dag gingen we met nieuwe kennis terug naar 

Apeldoorn.  
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AGENDA 

  

DO 16 MEI 08:30-10:10
Herkansing periode 3 

leerjaar 3

MA 27 MEI 19:30-21:30 Ouderresponsgroep

DO 30 MEI

VR 31 MEI

WEEK 22

Deze week CITO afname tijdens 3e lesuur leerjaar 1 

t/m 3

Afname rekentoetsen niveau 2F en 3F leerjaar 3 en 4 

(in de middag) tot 8 juni

VRIJ IVM HEMELVAART

VRIJ IVM HEMELVAART

MEI 2019

Deze maand mentorgesprek met ouders over resultaten rapport (ivt) leerjaar 1 t/m 3

Deze week CE 1e TIJDVAK LEERJAAR 4 BB/KB/Mavo Deze week CE 1e TIJDVAK LEERJAAR 4 BB/KB/Mavo

WEEK 21

Deze week CITO afname tijdens 2e lesuur leerjaar 1 

t/m 3

WEEK 20
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AGENDA (vervolg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


