
VMBO, maar 
dan anders
We zijn op het Citadel College aan de Dijkstraat bezig met het ontwik-
kelen van een ander onderwijsprogramma. We noemen het Onderweg. 
Dit nieuwe onderwijs vindt plaats in een aparte groep, met eigen do-
centen, maar wel gewoon in het gebouw van het Citadel College aan de 
Dijkstraat. In deze nieuwsbrief nodigen we u uit om met ons mee te 
denken en te ontwikkelen. We zijn graag samen Onderweg!

Met plezier naar school
Leren lukt een stuk beter als je enthousiast over iets bent. En een kind 

wordt enthousiast als je meer aansluit bij zijn/haar nieuwsgierigheid.  

In het nieuwe onderwijsprogramma staat de eigen leervraag centraal en 

als je die niet gelijk hebt, dan helpt de leraar je daarbij. Zo raak je vanuit 

jezelf gemotiveerd en ga je met plezier naar school.

Bijvoorbeeld
Chantal (3 kader) wil later graag met gehan dicapten werken. 
Omdat ze moeite heeft met het vak Wiskunde heeft ze, in 
overleg met de leraar, voor zichzelf de leervraag bedacht om 
eens uit te zoeken hoe de wiskundestof die je voor je diploma 
moet leren, terugkomt in het werken met gehandicapten. 
Chantal loopt een paar dagen mee met iemand die gehan
dicapten begeleidt om antwoorden op haar onderzoeksvraag 
te krijgen.

! 
Het nieuwe onderwijsprogramma is na de  
herfst vakantie toegankelijk voor kinderen die  
op dat moment in 1, 2 of 3 van VMBO BK, KT, B  
of K zitten.



Uitdagingen aangaan
Als je iets wilt, dan moet je zelf iets gaan ondernemen. Een plan maken,  

de stappen zetten, durven experimenteren en ervaren. Dat gaan we leren 

bij Onderweg. Waar je later dan ook terecht komt; je kan er, samen met 

anderen, je plek van maken.

Tip!
Gebruik de vakantie om eens in gesprek te gaan met uw kind. Kan ‘ie z’n 

interesses of talenten voldoende kwijt op school? Zou meer ruimte hem of 

haar helpen of juist niet? Wordt het leerplezier van uw kind vergroot als hij/

zij zelf meer initiatief kan nemen? Of misschien hebben jullie wel ideeën 

over hoe het onderwijs anders kan? Laat het ons allemaal weten via  

onderweg@citadelcollege.nl.

Bijvoorbeeld
Joris (1 bk) is heel goed in 
Nederlands, maar niet zo goed 
in Mens & Maatschappij. Soms 
is het gewoon handiger om dan 
Nederlands even te laten 
liggen en meer tijd aan Mens & 
Maatschappij te besteden. 
Maar dat kan nu niet, want 
hij heeft hetzelfde rooster en 
hetzelfde huiswerk als de rest. 
Bij Onderweg, het nieuwe 
onderwijsprogramma, kan hij 
waar hij goed in is gebruiken 
voor zijn ontwikkeling op 
andere vlakken. Dan schrijft 
hij bijvoorbeeld een blog over 
de Tweede Wereldoorlog voor 
zijn medeleerlingen.

Vertrouwen in jezelf
Door leerlingen zelf te laten kiezen wat en hoe ze willen leren, krijgen ze 

meer zelfvertrouwen. De samenleving verandert snel en je zult moeten 

leren flexibel met die veranderingen om te gaan. Als je jezelf beter leert 

kennen, en je weet wat je goede en minder handige kanten zijn, dan helpt 

dat om je eigen route te kiezen.

! 
Na de herfstvakantie starten we met dit nieuwe onderwijsprogramma 
Onderweg. In september zijn er ouderavonden, waar we u meer zullen 
vertellen over wat het precies inhoudt. Als u en uw kind geïnteresseerd 
zijn in Onderweg, kunt u daarna nog naar een uitgebreide informatie
avond. Vervolgens komt er eind september een moment van aan
melden. Maar daarover vertellen we na de zomervakantie meer!


