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Beste ouder(s)/verzorger(s) en beste leerlingen, 

 

Dit zal de laatste keer zijn dat ik het woord tot u en jullie richt, omdat SKILLS vmbo vanaf 
1 februari geleid zal worden door de nieuwe directeur, Jan Kunst, die zich in deze 
Nieuwsbrief even kort zal voorstellen. 

Ik heb met veel plezier als interim-directeur gewerkt op de school die bekend stond als 
Kennemer College Beroepsgericht en nu door het leven gaat als SKILLS vmbo. 

Er zijn moeilijke momenten geweest zoals tijdens de schoolsluiting in Corona tijd, maar 
ook feestelijke, zoals de opening van het prachtige Techlab door André Kuipers en onlangs 
nog de opening van de nieuwe leskeuken. 

De school staat er goed voor, het aantal aanmeldingen stijgt weer en de nieuwe uitstraling 
ziet er fris en aantrekkelijk uit. 

Ik draag de leiding van de school nu graag over aan mijn opvolger en wens hem daarbij 
veel plezier en succes! 

 

Ik wens u en uw gezin hele fijne feestdagen en een mooi begin van 2023! 

 

Jos Bart 

Directeur a.i.  

SKILLS vmbo 
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Beste ouder(s)/verzorger(s) en beste leerlingen van SKILLS vmbo, 

Het doen centraal zetten en daarmee leerlingen van 

vmbo-basis -kader en de ISK samen het podium 

geven om te laten zien wat ze kunnen. Het is een 

prachtige opdracht om als school op te pakken. 

Daarom zie ik er naar uit om per 1 februari te starten 

als directeur van SKILLS vmbo. 

 
Het goede contact tussen ouders, school en leerling is één van de belangrijkste 

voorwaarden voor een succesvolle school. Ik ben dan ook blij dat ik me via deze 

Nieuwsbrief alvast kort kan voorstellen. Mijn naam is Jan Kunst, 39 jaar, vader van 

twee geweldige dochters en sinds 2006 werkzaam in het onderwijs. In 2015 ben ik 

vanuit Amsterdam in de buurt van Haarlem gaan wonen. Door mijn werk bij het ROC 

Nova College heb ik de regio Kennemerland beter leren kennen. In de contacten met 

het bedrijfsleven is me steeds maar weer duidelijk geworden hoe veel kansen er 

liggen voor jongeren die echte vakvaardigheden hebben geleerd. Dat perspectief zie 

ik heel mooi terug in de manier waarop de leerlingen van SKILLS vmbo zich 

voorbereiden op hun toekomst. Voor mij is het, na een leerzame uitstap van 5 jaar 

mbo, een mooi vooruitzicht om weer in het vmbo aan de slag te gaan. De doelgroep 

waar ik me, onder andere als docent maatschappijleer en teamleider, eerder met veel 

plezier voor heb ingezet. Want juist in het vmbo kunnen we de basis leggen die nodig 

is voor de toekomst van onze leerlingen. Ik kijk er naar uit de leerlingen en ouders van 

SKILLS vmbo vanaf februari beter te leren kennen. 

 

Met vriendelijke groet, 

  

Jan Kunst
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Daniël en Nick hebben de afgelopen week met succes de snee

De deelnemers van het Longpunt 

Beverwijk hebben een bezoek 

gebracht aan ons Lestaurant met 

de splinternieuw verbouwde 

keuken en daar een mooi verslag 

van gemaakt!  

Klik hier om het verslag te lezen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel en Nick hebben de afgelopen 

week met succes de sneeuwpop 

opgeknapt. Vlak voor corona heeft 

hij al eens tegen de gevel gestaan, 

maar daarna heeft hij twee jaar lang 

buiten in een hoek gelegen. Dat is 

niet goed voor een sneeuwpop! 

Rotte planken vervangen, de 

constructie verstevigd en natuurlijk 

een nieuwe laag verf en hij ziet er 

weer als nieuw uit.  

Goed gedaan mannen! 

 

 

 

 

 

https://www.longfonds.nl/nieuws/verslag-diner-longpunt-beverwijk
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Dit najaar stond het onderwijs op SKILLS VMBO in het teken van stage. We zijn op stagebezoek 
geweest bij de drie meiden van BWI (Bouwen, Wonen & Interieur), Mickey Mae, Esmée en Maarit.  
 
Esmée was aan het werk in Uitgeest bij Selligh, een 
meubelmaker en interieurbouwer. Ze heeft geholpen bij allerlei 
klussen. Bijvoorbeeld het maken van een kast die gebruikt wordt 
in de werkplaats. Alle onderdelen zelf op maat gemaakt, 
voorzien van kantenband en vervolgens in elkaar gezet, 
opgehangen en afgewerkt. Het zag er heel professioneel uit! 
  
Ook was ze bezig met het herinrichten van de personeelskamer. 
Samen met een andere stagiaire heeft ze alles 3D uitgetekend in 
Sketchup en dat ontwerp gaat daadwerkelijk uitgevoerd worden. Ze waren bij Selligh onder de 
indruk welke Skills Esmee nu al bezit op het vlak van BWI. 
 
 
Maarit was bezig bij Frits de Jong in Wormerveer, ook een 
interieurbouwer. In een gigantische werkplaats kreeg ik een 
uitgebreide rondleiding. Maarit kon alle machines benoemen en 
waarvoor ze gebruikt worden. Ze was nu bezig met het schuren 
van houten bakken met een ronde kant, die later beplakt worden 
met HPL.  
De bakken gaan gebruikt worden als plantenbak op een kantoor. 
Dit HPL plakken had ze op school al eens gedaan, dus ze kon 
haar Skills daar meteen goed gebruiken! 
 
 
Mickey Mae sliep tijdens de tweeweekse stage bij haar oom en 
tante in IJmuiden, anders was het wel heel veel fietsen tijdens 
een toch al pittige stageperiode. Ze wilde perse werken bij Saffier 
Yachts, een bedrijf dat luxe zeilboten bouwt. 
De Skills van Mickey Mae vielen al na een halve dag op. Haar 
stagebegeleider had de directeur de tip gegeven; “deze moet je 
aannemen!”. Ze was bezig met de schuifdeur die de kajuit afsluit 
naar het dek toe. Ook was ze met hardhout en fineer bezig om 
een tafelblad te maken. 
 
Hopelijk zijn de meiden zo enthousiast geworden dat ze door willen gaan in de techniek. Ze 
hebben in ieder geval kunnen ervaren wat een prachtige dingen je kunt maken en hoe trots 
je kan zijn op je werk. Super meiden! 
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Onze collega’s meneer Heere en mevrouw Rijkhoff 

hebben er dit jaar weer voor gezorgd dat onze 

leerlingen van de ISK, leerjaar 2 en klas 1 vte 

konden deelnemen aan de Bèta & Tech Experience 

beter bekend als de Escaperoom/Huis van Alvara. 

Een kennismaking met techniek i.v.m. de 

profielkeuze die er dit schooljaar gemaakt moet 

worden. 

 

Het Huis van Alvara was dit jaar opgebouwd bij onze buren, het Dali-

college. Voor het bezoek aan de Escape Room, moesten de 

leerlingen eerst aan de slag met een digitale les met werkvormen en 

opdrachten. Het huis zit vol met duurzame slimme oplossingen die 

aangestuurd worden door een computer: Alvara. Met behulp van het 

huis kunnen de bewoners zelf voedsel produceren, energie 

opwekken en water zuiveren. En om toegang te krijgen tot het huis, 

moesten de leerlingen samenwerken. 

 

Het was voor alle klassen een mooie en leerzame activiteit! De 

fotocollage geeft een kleine impressie van deze gelaagde dag!   
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Nieuwe Bakkerij en keukenrenovatie 

op SKILLS vmbo 
 

De afgelopen maanden is er druk verbouwd binnen onze 

HBR-afdeling In de Corona periode heeft ons Lestaurant 

eerder een metamorfose ondergaan. Dit met een prachtig 

eindresultaat. Daarna is er in de afgelopen zomervakantie 

en daarna keihard gewerkt aan het realiseren van onze 

nieuwe bakkerij. Tevens is onze bestaande keuken 

verbouwd. Dit alles omdat de afdeling te klein werd om aan 

de vraag van alle lessen te voldoen. Op woensdag 16 

november jl. werd onze bakkerij feestelijk geopend door 

Wethouder Ron Suanet. De Wethouder bracht ons nieuwe 

logo aan op de broden, en schoof deze onze nieuwe ovens 

in. Hierbij werd de keuken officieel in gebruik genomen! 
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Woensdag 21 en donderdag 22 december stonden in het teken 

van kerstactiviteiten. De leerlingen hebben allemaal 

bijgedragen aan de kerstpakketjes die gemaakt zijn voor 

basisscholen, buren, verzorgingstehuizen en goede doelen. Zo 

zijn er door de leerlingen koekjes gebakken, 

waxinelichthouders en tangrams gemaakt en mooie 

kerstwensen geschreven. Wij wensen u mooie 

dagen en een voorspoedig 2023! 
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Een nieuwe naam voor de school is leuk, maar daar 

hoort ook een nieuw uiterlijk van de school bij. In de 

lessen bij BWI doen we dat zelf. Veel leerlingen 

hebben gekozen voor het Keuzevak Schilderen, dat 

komt mooi uit! Leerlingen krijgen elk een stuk kozijn 

wat ze moeten opknappen in de nieuwe kleuren. Deze 

werkzaamheden tellen mee voor hun examens. Hier 

zie je Chiel en Daniel aan het werk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan het Tiny house buiten de school wordt langzaam 

verder gebouwd. Binnen is Mohamad druk bezig 

geweest met het aanbrengen van het isolatiemateriaal 

en het betimmeren van de wanden. Buiten zijn o.a. 

Spyker en Steff bezig geweest met het betimmeren 

van de buitenkant. Inmiddels hebben leerlingen van 

Bouwmensen de kozijnen gemaakt en geplaatst. 

Langzaam maar zeker begint het al echt wat te 

worden! Wordt vervolgd. 
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Nu we weten wat ons uniek maakt en hoe we dit moeten uitleggen, kunnen we ons nu ook 
presenteren zoals we zijn.  
 
In één oogopslag een gevoel of een boodschap weergeven is nogal een uitdaging. Volgens ons is 
dit erg goed gelukt. Bureau OWN heeft ons een werkbare stijl gegeven waarmee we alles wat we 
te vertellen hebben uniform en met dezelfde centrale boodschap over kunnen brengen.  
 
De huisstijl is kleurrijk, speels, energiek, krachtig en flexibel net zoals onze organisatie en onze 
leerlingen. Er zijn 5 duo-toon kleuren die met een diagonale lijn worden gescheiden. De variaties 
hiermee zijn eindeloos, want deze kleuren kunnen ook allemaal weer met elkaar gecombineerd 
worden.  
 
Voorbeeldjes zijn natuurlijk gewoon het leukst dus:  
 
 

 
Vergeet ook niet eens te kijken op onze nieuwe campagnewebsite:  
 



december 2022 
 
 2022 

 

 
 

  
 

 

 
 

26-12 t/m 6-1-2023 Kerstvakantie  
  
9 januari Studiedag (leerlingen vrij)  
  
18 januari Doemiddag Techniek  
  
24 januari Doemiddag HBR  
  
25 januari Doemiddag Sport  
  
30 januari Studiedag ISK  
  
31 januari Info avond keuze profielen leerjaar 2   
  
7 februari Online Open Huis (19:00-21:00 uur)  
  
10 februari Open Huis fysiek (16:00-21:00 uur)  
  
14 februari Info avond ondersteuning ouders groep 8 (19:00-20:30 uur)  
  
15 februari Doemiddag Techniek, HBR en Sport  
  
24 februari Uitbrengen Nieuwsbrief (3)  
  
27-2 t/m 3-3 Voorjaarsvakantie  

 


