
 

 

 

“Juniorcollege Halderberge 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.” 
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De lente breekt aan! 
Geachte groepsleerkracht, beste collega, 

We zijn er klaar voor, na de meivakantie hopen we dan eindelijk echt te gaan beginnen met ons eerste 

project “Restaurant.” Groep 8 van kindcentrum De Regenboog uit Oudenbosch gaat deze pilot draaien. 

Wij kunnen niet wachten! Tegelijkertijd zullen na de meivakantie in groep 7 van Basisschool Uniek in 

Hoeven de gastlessen van start gaan. Dit alles uiteraard onder voorbehoud van de dan geldende 

maatregelen 

  

Het eerste project van het Junior College heeft 

als thema Restaurant. In week 1 van het project 

willen we met de kinderen het thema openen 

op een locatie dicht bij  huis waar ze kennis 

kunnen maken met gezonde voeding: We gaan 

op bezoek bij de boer  

Een restaurant draait om lekker en gezond 

eten met verse producten en waar kun je dat 

beter ontdekken dan bij de boer om de hoek. 

De kinderen leren over het traject wat voeding 

aflegt van het land tot op het bord. Ze krijgen 

te zien dat goede en gezonde voeding niet van 

ver hoeft te komen. Ze mogen zelf aan de slag 

gaan met het oogsten en bereiden van de 

verse producten recht van het land.  
 

 

 

Tijdens de workshop en de kookles maken de 

kinderen kennis met elkaar, ze werken samen 

en ontdekken hoe producten groeien en hoe je 

deze kunt bereiden tot een heerlijke maaltijd 

die ze ook zelf mogen proeven. Op die manier 

geven we de kinderen inspiratie mee binnen 

een echte praktijkles voor het project 

restaurant. We werken met verschillende 

partners samen in onze eigen buurt: het 

project van Boer tot bord wordt gerealiseerd 

door “’n Bietje gezond op Waterpoortgrond” in 

onder andere de gemeente Halderberge. 



 

 

Leerstof achterstanden 
  

Naast de reeds geplande projecten en gastlessen die het Juniorcollege Halderberge gaat verzorgen, 

starten we ook met een nieuw programma.  

De afgelopen twee schooljaren zijn voor alle kinderen in Nederland heel bijzonder 

verlopen. Door de sluitingen van de scholen zijn er onderlinge verschillen tussen 

kinderen, leerachterstanden en hiaten in kennis en beheersing van de leerstof ontstaan. 

Het Juniorcollege Halderberge, waarbij gewerkt wordt vanuit de visie van een 

ononderbroken ontwikkeling van leerlingen, wil hier graag mee aan de slag. Het streven is om elke 

leerling aan het eind van de tweejarige brugklasperiode zijn/haar schoolcarrière te laten voortzetten 

op een passend niveau. 

We richten ons hierbij op taal en rekenen, waarbij in kaart gebracht wordt waar extra hulp nodig is in 

de vorm van lessen op maat voor elke leerling in het eerste en tweede leerjaar van het voortgezet 

onderwijs.  

De basisscholen spelen een belangrijke rol in het analyseren en in kaart brengen van de 

achterstanden van de leerlingen in de huidige groepen 7 en 8 . Het voortgezet onderwijs doet 

hetzelfde voor de leerlingen van leerjaar 1 van dit schooljaar. We maken hierbij gebruik van elkaars 

expertise. 

De extra lessen zullen naar verwachting beginnen aan het begin van schooljaar 2021-2022, maar we 

willen nu al van start met o.a. inventariseren en analyseren, zodat we straks met elke leerling gericht 

aan het werk kunnen. 

Wij zoeken mensen die werken aan het opstellen van analyses, het geven van lessen en het opstellen 

van een passend aanbod. Je werkt in een projectteam van ongeveer 4 mensen. 

Heb je interesse om deel te nemen aan dit project, laat het ons dan weten en vul dit formulier in.  

Overige vragen kun je mailen naar info@juniorcollegehalderberge.nl  

 

    

  

 

 

 

Afgelopen 4 februari sprak het Juniorcollege Halderberge met de bestuurders van het 

samenwerkingsverband.  

In dit gesprek  bespraken we de voortgang en de toekomst van het Juniorcollege. Lastig blijft het dat 

we nog steeds niet met ons programma kunnen beginnen. Maar we hebben vertrouwen naar elkaar 

uitgesproken en we zien de toekomst van Juniorcollege Halderberge met vertrouwen tegemoet! 

 

Met vriendelijke groet, 

                Werkgroep Juniorcollege Halderberge 
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