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Paarse vrijdag 13 december 
Op het Citadel College vinden we het belangrijk aandacht te besteden aan diversiteit; iedereen mag er 
zijn. Op vrijdag 13 december was de school daarom geheel in het paars. Links ziet u het Dijkstraat-
personeel in paars. Rechts ziet u de paarse ballonnenregen in de aula van de Griftdijk. We zijn blij met de 
actieve betrokkenheid van de docenten en leerlingen die samen de Gender en Sexuality Alliance (GSA) 
vormen en er ene mooie paarse vrijdag van hebben gemaakt. 

 

Project huiswerkbegeleiding 
Wij zijn Rosa, Mark, Philip, Famke en Loes. We zijn van verschillende opleidingen en zetten samen het 
begin van een project op. Het project gaat over huiswerkbegeleiding voor gezinnen met een laag 
inkomen. Vanuit de gemeente is er vraag naar dit onderwerp. We willen daarom graag onderzoek doen 
naar de soort behoefte van de kinderen en ouders omtrent huiswerkbegeleiding. We willen daarom 
ouders vragen om de volgende vragenlijst in te vullen, zodat wij hiermee verder kunnen werken.  
Vragenlijst voor de ouders: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqnBebsJ14f-
dzVCKyDScjTnHKDeKtfqIigJqJeoqACWvqEw/viewform?usp=sf_link 

Bij voorbaat dank voor het invullen!  
Mark, Philip, Rosa, Famke en Loes 

Onderzoek Trimbos-instituut 
Onze school doet mee aan een landelijk onderzoek naar risico-gedrag onder 
scholieren, uitgevoerd door het Trimbos-instituut. Het onderzoek gaat vooral 
over roken, alcohol- en drugsgebruik, maar ook over gamen en het gebruik 
van sociale media. Naast onderzoek onder de scholieren zelf, worden ook 
vragenlijsten afgenomen onder ouders. Wij hopen van harte dat u hieraan mee wilt doen. In deze folder 
staat nadere informatie van het Trimbos-instituut over het onderzoek. Daarin treft u ook een link aan 
waarmee u de online-vragenlijst kunt starten. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqnBebsJ14f-dzVCKyDScjTnHKDeKtfqIigJqJeoqACWvqEw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqnBebsJ14f-dzVCKyDScjTnHKDeKtfqIigJqJeoqACWvqEw/viewform?usp=sf_link
https://www.citadelcollege.nl/resources/uploads/2019/12/Folder-uitnodiging-ouders-Peilstationsonderzoek.pdf
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Kerstactiviteiten voor het goede doel 
Wat mogen we weer supertrots zijn op onze leerlingen en docenten. Met onze kerstactie maar liefst 
21.200 opgehaald voor onze goede doelen.  
Het Citadel College steunt dit jaar maar liefst vier goede doelen, aangedragen door betrokken collega’s. 
Allereerst is dat onze partnerschool in Oeganda, mede opgezet door onze collega Roel Peters. Ook het 
project van oud-collega Helmien Alderliesten steunen we. Haar organisatie heet Yo-Child en zet zich in 
voor kinderen en moeders in Oeganda. Daarnaast steunen we WarChild en Stichting Gast.  
Er waren weer vele activiteiten: de jaarlijkse pubquiz voor leerlingen, ouders en docenten, workshops 
voor leerlingen op de Dijkstraat, een kerstdiner en modeshow georganiseerd door leerlingen van de 
Dijkstraat, de kerstmarkt en het gala. Dit alles leverde maar liefst 21.200,10 euro op! 

  

 

Vmbo-nieuwbouw Citadel College officieel gestart   
Met het doorknippen van het lint vóór het bouwbord hebben wethouder Bert Velthuis en rector Wouter 
Middendorp op vrijdag 6 december jl. het officiële startsein gegeven voor de bouw van de nieuwe vmbo-
locatie van het Citadel College aan de Dijkstraat. Ongeveer 30 genodigden, hoofdzakelijk bouwpartners, 
waren naar het nu nog modderige stukje grond tegenover de ‘Lentse’ warmtecentrale gekomen om het 
heuglijke moment mee te vieren.  
  



 
 

  
Ouderbulletin Citadel College 2019-2020 nr. 2 

 

Bert Velthuis, als wethouder onder meer verantwoordelijk voor de portefeuille maatschappelijk 
vastgoed: “Bijzonder om hier vandaag te staan. In mijn tijd als docent reed ik naar deze school toe om 
stagiaires af te leveren, waarbij ik wist dat ze in goede handen waren. Een dankbare herinnering.” 
 
Trots en positief 
Velthuis: “Het nieuwe vmbo-gebouw van het Citadel College wordt een 
plek waar leerlingen trots zijn op wat ze doen, waarover ze aan 
anderen vertellen wat ze hebben geleerd. Het is een pand vol 
mogelijkheden, met een goede, positieve uitstraling; ook naar de 
omgeving. Kortom: een prachtige voorziening voor Nijmegen-Noord.” 
Middendorp: “Ons huidige gebouw staat nu nog in een landelijke 
omgeving, maar groen maakt de komende jaren plaats voor bakstenen. 
We krijgen meer buren, dus meer interactie. En dat is alleen maar heel 
positief.” 
 “Graag wil ik architect Jo Jongen bedanken voor het nieuwe podium 
dat hij heeft ontworpen voor onze leerlingen én docenten. Het gebouw 
heeft de ruimte, nodigt uit om te stralen. Verder noem ik Niek Schoot 
en Luc Nuijten, de twee bouwpausen namens de school: het is een 
genot om met jullie samen te werken. Verder spreek ik mijn 
waardering uit voor jullie, onze bouwpartners. Samen gaan we iets 
moois neerzetten. Op naar het bouwbord!” 
 
Januari 2021 
De bouw is naar verwachting begin december 2020 gereed. Het nieuwe pand biedt ruimte aan maximaal 
440 leerlingen (net als nu) en wordt in januari 2021 officieel geopend.     
  
 

De bouw van ons pand volgen? Dat kan! 
Met een camera wordt een timelapse-film gemaakt van het bouwproces. 
De filmbeelden komen op de website te staan. Klik op de foto om de 
eerste beelden van het bouwproces te zien.  
 We zijn in juni al begonnen met filmopnames en hopelijk zal begin januari 

2020 bij de oplevering en inhuizing het laatste filmbeeld worden geschoten.  
 

 
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 

 
 

 

https://www.citadelcollege.nl/groep-78/het-citadel-college-in-beeld/page/2/#album-1
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Meer weten over de loopbaanoriëntatie van uw zoon of dochter? 
We vinden het belangrijk om u goed op de hoogte te houden van het programma rondom 
loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB). 
Wij werken daarom vanaf dit schooljaar met een ouder-portaal ‘help mee bij lob’. Via deze website 
kunt u als ouder alle informatie vinden over de loopbaanoriëntatie van uw zoon of dochter. Door aan 
te geven in welk leerjaar uw zoon of dochter zit en welke leerweg hij/zij volgt, komt de voor u 
relevante informatie in beeld. 
U kunt deze website vinden op onze site onder de knop ouders > loopbaanoriëntatie of rechtstreeks 
op http://citadel.helpmeebijlob.nl  
 
Ouderavond en rondleiding ROC Nijmegen 
Het ROC Nijmegen organiseert ouderavonden en rondleidingen voor ouders en leerlingen. Tijdens een 
ouderavond worden ouders geïnformeerd over hoe het MBO in elkaar steekt, hoe zij hun kind kunnen 
helpen bij studiekeuze, wat de mogelijkheden voor passend onderwijs zijn en welke financiële hulp 
het ROC Nijmegen kan bieden.  
De ouderavonden staan gepland op woensdag 19 februari en dinsdag 3 maart. Aanmelden vooraf via 
https://www.roc-nijmegen.nl/ouderavond 

Tijdens de rondleidingen kunnen ouders met hun kind of mentoren met leerlingen de sfeer komen 
proeven. De rondleiding kan hen helpen bij de keuze om wel of niet voor ROC Nijmegen te kiezen. 
Willen ze meer weten over de opleidingen? Dan bieden we betere alternatieven zoals de Open dagen 
en de meeloopdagen. 
Aanmelden voor een rondleiding kan via https://www.roc-nijmegen.nl/rondleiding 
 
Betuwe on stage 
Tussen alle kerstdrukte door wordt er ook nog héél hard gewerkt aan de voorbereidingen van Betuwe 
on stage waar onze 2e jaars BKT en 3e jaars vmbo-t leerlingen aan meedoen. Op dit moment hebben 
zich 179 beroepsbeoefenaren aangemeld, maar dat is helaas nog niet voldoende... Met name uit 
onderstaande wensenlijstje kunnen wij nog zeker beroepsbeoefenaren gebruiken. Wie kan ons 
helpen? Lees hier de folder of kijk voor meer informatie en aanmelden op www.betuweonstage.nl 

 
 

http://citadel.helpmeebijlob.nl/
https://www.roc-nijmegen.nl/ouderavond
https://www.roc-nijmegen.nl/rondleiding
https://www.facebook.com/BetuweOnStage/?__tn__=K-R&eid=ARCcP1GHV-lD2mGXZPbKI8kMPckJNOxO7tJr151jMzdTCiEOezodSDTvU5HeSMjaKZhc7-Pve6pNBi5A&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARArcYjf5s7ilRaEiLaOHwxwh5xRMd0c85kJNqsgxkFIxyqhbgnGmaYaj4WiQbzD3r9CaXpPKqFIipPo0QIYxrgAl_z0TKb5kZ96s-yOYF-UYmqnfw4NUnKLhmVB9z2JqSoO3dntfL3FGOqjxs9hDfdKFBOc5Q5Q4ysSmJe1ZNs8-sYDHhFi-m_mONK-DQxI_jKQlkiiC3VfxQ0KYdtab0tZ-qdNB-djfTiafuMsMM5W3Tb4fHzk8WxxLAyiSrOyGoB7-IAEhjGtIUiCrnox-bF0psBPrXEYXtLy1LIk_zJEzkAS-_wJX5NNKAAVFXzrlx4M9y3jwiuqo37a0sen2ElNww
https://www.facebook.com/BetuweOnStage/?__tn__=K-R&eid=ARCcP1GHV-lD2mGXZPbKI8kMPckJNOxO7tJr151jMzdTCiEOezodSDTvU5HeSMjaKZhc7-Pve6pNBi5A&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARArcYjf5s7ilRaEiLaOHwxwh5xRMd0c85kJNqsgxkFIxyqhbgnGmaYaj4WiQbzD3r9CaXpPKqFIipPo0QIYxrgAl_z0TKb5kZ96s-yOYF-UYmqnfw4NUnKLhmVB9z2JqSoO3dntfL3FGOqjxs9hDfdKFBOc5Q5Q4ysSmJe1ZNs8-sYDHhFi-m_mONK-DQxI_jKQlkiiC3VfxQ0KYdtab0tZ-qdNB-djfTiafuMsMM5W3Tb4fHzk8WxxLAyiSrOyGoB7-IAEhjGtIUiCrnox-bF0psBPrXEYXtLy1LIk_zJEzkAS-_wJX5NNKAAVFXzrlx4M9y3jwiuqo37a0sen2ElNww
https://www.citadelcollege.nl/resources/uploads/2019/12/Flyer-Betuwe-on-Stage.pdf
http://www.betuweonstage.nl/?fbclid=IwAR2H1a8-TMBRrE1iPiMKmjlUsmbWm_H3br-MWXAL8mHcSxtar-z124Isc60
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Voorlopige profielkeuze 
De leerlingen uit leerjaar 2 vmbo BKT moeten uiterlijk 10 januari hun voorlopige profielkeuze hebben 
doorgegeven. Op de locatie Dijkstraat zijn de formulieren hiervoor meegegeven bij het rapport. Deze 
kunnen bij de mentor worden ingeleverd. Het keuzeformulier is ook te vinden op onze LOB site; 
http://citadel.helpmeebijlob.nl/. Geef aan in welk leerjaar uw kind zit en welk niveau hij/zij volgt; dan 
vind u het formulier onder het kopje ‘LOB materialen’.   De leerlingen uit klas 2C en 3THV maken hun 
voorlopige keuze uiterlijk 10 januari kenbaar in Zermelo.   
  
Informatieavond Hoger Onderwijs voor leerlingen en ouders 4H en 4V 
Noteert u donderdagvond 30 januari alvast in uw agenda?!  De leerlingen en ouders van 4H en 4V zijn 
die avond wederom van harte uitgenodigd om de grootste informatieavond in de regio met vele 
voorlichtingen over opleidingen in het HBO en WO te bezoeken. Begin januari ontvangt u de brief met 
specifieke informatie.  

 
 

Jaarplanner 
De actuele agenda en de jaarplanners van het Citadel College 
zijn altijd te vinden op onze website. 
 
 

 

http://citadel.helpmeebijlob.nl/
https://www.citadelcollege.nl/nieuws/jaarplanner/

