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In de startblokken 
Geachte groepsleerkracht, beste collega, 

 

We hebben de afgelopen maanden niet stilgezeten. Er is hard gewerkt aan de ontwikkeling van het 

programma en het eerste project van Juniorcollege Halderberge. De samenwerking tussen PO en VO 

krijgt steeds vastere vormen en het eerste project was klaar om te beginnen.  

  

Ondanks het feit dat er achter de schermen 

hard gewerkt is, waardoor er een eerste 

project startklaar was, gooien de restricties 

n.a.v. de huidige gezondheidssituatie roet in 

het eten. Concreet betekent dit dat de 

aanvang van het eerste project voor groep 8, 

‘Het Restaurant’ verplaatst is naar het voorjaar 

(maart) van 2021. We hebben hierbij rekening 

gehouden met de drukke periode met 

advisering en toetsafnames. 

Vanwege de beschikbaarheid van 

vakdocenten, lesruimtes en externen is ervoor 

gekozen de bijeenkomsten voor de leerlingen 

van groep 8 op woensdagochtenden te 

plaatsen. We zullen in maart ’21 beginnen met 

de pilot waarbij een groep 8 van één van de 

deelnemende scholen zal aftrappen met het 

project. Natuurlijk zullen we tegen die tijd 

verslag doen van de activiteiten en ervaringen 

van deze groep leerlingen. 

  

“Juniorcollege is een samenwerking tussen primair en voortgezet onderwijs in de regio 

Halderberge. Doel is om de overgang tussen de PO en VO gestroomlijnder te laten verlopen.” 

 
 



 

 

Online 
  

Juniorcollege Halderberge houdt u naast de nieuwsbrief nu ook via andere kanalen op de hoogte. 

 

     

Inmiddels is er een website ontwikkeld waarop reeds, 

hoewel beperkt, informatie terug te vinden is over 

het Juniorcollege Halderberge. Helaas is er, vanwege 

het verplaatsen van het eerste project, vooralsnog 

geen concrete inhoud over projecten. De site is nog 

‘under construction’, dus nog niet volledig operabel. 

Mocht u uw nieuwsgierigheid niet kunnen 

bedwingen, neem dan gerust een kijkje op 

www.juniorcollegehalderberge.nl. Vanzelfsprekend 

staan we open voor constructieve feedback om het 

voor u nog duidelijker te maken! Via de site kunt u 

onze contactgegevens vinden. 

 Bovendien zal het Juniorcollege Halderberge ook 

actief worden op verschillende kanalen, zoals 

Facebook, Instagram en LinkedIn. Binnenkort zal de 

hiervoor noodzakelijke informatie via de site 

beschikbaar worden. Volg ons dus op de voet! 

U kunt zich ook inschrijven voor onze nieuwsbrief, 

stuurt u hiervoor een mail naar: 

info@juniorcollegehalderberge.nl  

   

 

 

De werkgroep blijft actief o.a. door gemaakte afspraken te verplaatsen, contacten 

met het bedrijfsleven en andere onderwijsinstellingen te onderhouden, een volgend 

project aan het papier toe te vertrouwen en met enige regelmaat overleg te hebben 

over de invulling van de verschillende activiteiten. 

Gelukkig zijn er door de werkgroepleden wel afspraken gemaakt om de werkmap 

waarover in de voorgaande nieuwsbrief geschreven is, uit te delen en toe te lichten. 

   

Kortom, het Juniorcollege Halderberge is er klaar voor, maar moet nog even wachten. We hebben er 

alle vertrouwen in dat we in maart 2021 alsnog af kunnen trappen met dit initiatief. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Werkgroep Juniorcollege Halderberge 
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Contact: 
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www.juniorcollegehalderberge.nl 0165 390 390 info@juniorcollegehalderberge.nl 
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