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Voorwoord  
 

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

In de nieuwsbrief van december heb ik me mogen voorstellen als nieuwe directeur van 
SKILLS vmbo.  

De afgelopen maand ben ik eindelijk echt gestart op de school.   
Met veel plezier heb ik kennisgemaakt met collega’s en leerlingen.  
 
Het was de eerste maand goed om te zien met hoeveel enthousiasme de collega’s 
iedere dag aan het werk zijn om het onderwijs op SKILLS op een goede manier te 
verzorgen voor onze leerlingen. We hebben samen echt een school om trots op te zijn.  
 
Binnen één maand heb ik al veel mooie dingen gezien. Er is sinds de laatste nieuwsbrief dan ook veel om op 
terug te blikken!  
 
Zo hebben we een geweldig Open Huis gehad. Collega’s hebben, samen met onze leerlingen, laten zien 
hoeveel moois we als school in huis hebben. De aanmeldingen komen gestaag binnen en tot 15 maart kan 
er aangemeld worden. 
 
Ook zijn er leuke en leerzame excursies geweest voor verschillende klassen. Er is o.a. een bezoek gebracht 
aan het Zuiderzee Museum, Het (klein) Lagerhuis in Den Haag en er is een paralympische sportactiviteit 
door Stichting AJB gegeven in onze mooie Sportbox.  
 
De komende periode staat er nog veel op het programma. Zo gaan bijvoorbeeld alle leerlingen van klas 2 
een profielkeuze maken. En start voor de leerlingen van klas 4 een drukke én spannende periode richting de 
eindexamens. Verderop in deze nieuwsbrief treft u het examenboekje met daarin alle belangrijke 
informatie. 
  
Ik wens u veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief en een fijne vakantie.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Jan Kunst  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    Open Huis 2023 
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bouwbeurs 
 
Maandag 6 februari zijn alle leerlingen van 
de techniek een dagje naar de Utrechtse 
jaarbeurshallen geweest. 
 
Het was alweer een tijd geleden dat we met de leerlingen een 
schoolreisje konden maken naar de Bouwbeurs. Met ruim 70 
leerlingen zaten we om 8.15 uur in de bus, op weg naar een 
gezellig en leerzaam dagje. Op de Bouwbeurs stond het vol met 
het nieuwste gereedschap, klimmateriaal, werkkleding, materialen 
en nog veel meer. Je kijkt je ogen uit naar wat er allemaal te koop 
is in de bouwwereld. Bij sommige stands kon je ook leuke 
spelletjes doen, zoals kop van jut of virtueel racen in een F1 auto. 
Leuk is ook dat je bij bijna alle stands leuke gadgets kunt krijgen! 
Onze leerlingen gingen met tassen vol pennen, potloden, petjes, 
sleutelhangers, broodtrommels en emmers terug naar huis. Dus de 
leerlingen techniek kunnen nu nooit meer in de les zeggen; “ik heb 
geen pen”. 
We hebben een hele leuke en leerzame dag gehad. Bij terugkomst op school hebben alle leerlingen een kort verslagje 
gemaakt voor in hun LOB dossier. 
 
Team techniek 
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Inspirende technieklessen op de Bareel 
 

Vorige week kregen de leerlingen uit 
de groepen 6 van basisschool De 
Bareel de hele ochtend een 
inspirerende techniekles van Skills 
VMBO docent meneer Sotgiu. Doel van 
de les was om kinderen kennis te laten 
maken met techniek en wat je 
daarmee kunt doen. De les is mogelijk 
gemaakt door Stichting Sterk 
Techniekonderwijs. 

 
   

  

 
 

Team receptie ‘contact is 
belangrijk’ 
 

Als receptieteam proberen we u zo 
goed mogelijk van dienst te zijn. 
En we doen het samen. 
 
Voor school is het van groot belang dat de 
registratie klopt. Daaronder valt het op tijd 
ziekmelden van uw kind, maar ook de tandarts- 
en doktersafspraken. U kunt de gemaakte 
afspraken minimaal een dag van tevoren aan 
ons doorgeven. Telefonisch of per (oranje) 
brief. Wij gaan ervan uit dat u de afspraken 
zoveel mogelijk buiten de schooluren maakt 
zodat uw kind zo min mogelijk lestijd mist. 
 
Zodra wij een A (=absent) in Magister zien 
verschijnen bellen wij naar huis om te vragen 
of u hier bekend mee bent. Soms blijkt de 
leerling (nog) ziek te zijn en soms kiest een 
leerling ervoor niet aan een les deel te nemen. 
De gemiste lestijd moet ingehaald worden.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Is uw kind te laat 
bij de start van de 
lesdag dan noteren wij een L (=laat) in Magister en 
meldt de leerling zich de volgende lesdag 30 minuten 
eerder op school. U krijgt hiervan automatisch een e-
mail. 
Is de leerling tussen de lessen door te laat dan wordt 
er een LN (=laat na het 1e uur) genoteerd. Ook dan 
verwachten wij de leerling de volgende dag 30 
minuten eerder op school.  
 
 
Voor nu wensen wij u een fijne vakantie! 

 

Esther, René en Patty
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 informatieavond ondersteuning 
 

Op 14 februari jl. was er een 
informatieavond Ondersteuning, voor 
ouders met kinderen in groep 8. Op de 
informatieavond werd verteld over de 
ondersteuning die SKILLS vmbo kan 
bieden. Met deze link kunt u op uw 
gemak de informatie nog een nalezen.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Docent muziek ‘Graag stel ik 
mij even voor!’ 
 

Tim Beeldman, vanaf 1 februari 
begonnen als docent muziek op 
SKILLS vmbo.  
 
Wie ben ik? 
Mijn naam is Tim Beeldman, 47 jaar oud, ik ben 
samenwonend met Silvia en heb 3 lieve 
kinderen. Pieter en Julia (tweeling van 18 jaar) 
en Moos (5 jaar). Wij wonen in Heemskerk. Ik 
houd van koken, sporten, schilderen, wandelen 
in het duin of op het strand en natuurlijk 
muziek maken. 
Ik sta al weer bijna 25 jaar voor de klas. Muziek 
is altijd al een hobby van mij geweest en ik vind 
het enorm leuk om leerlingen de basis van een 
muziekinstrument aan te leren. Regelmatig 
ontdek ik nieuw muzikaal talent bij een 
leerling, waarvan diegene het zelf ook niet 
wist. Dan heb ik een hele gelukkige dag! 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Mijn muzieklessen zien 
er voornamelijk praktisch uit. Na de theoretische 
uitleg mogen de leerlingen zelf kiezen met welk 
instrument ze willen oefenen.  
Het instrumentaria in het lokaal is groot dus er valt 
lekker veel te doen.  
Bij elk instrument kunnen leerlingen diverse 
opdrachten of liedjes instuderen. Indien de opdracht 
juist is uitgevoerd ontvangen de leerlingen een 
certificaat wat ze thuis kunnen laten zien. 
Inmiddels zitten de eerste weken erop en ik heb al 
veel kinderen enthousiast kunnen maken. En ik heb 
nu al gemerkt dat er veel onontdekt talent zit bij de 
leerlingen. Wellicht kunnen we in de toekomst ons 
muzikaal talent presenteren voor ouders en collega’s. 
 
Met muzikale groet, 
 
Tim Beeldman 

https://svok.sharepoint.com/sites/SKILLSvmbo-Intranet/Documenten%20Zorg/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSKILLSvmbo%2DIntranet%2FDocumenten%20Zorg%2FOUDERAVOND%20ONDERSTEUNING%20%2D%2014%20februari%202023%2Epdf&parent=%2Fsites%2FSKILLSvmbo%2DIntranet%2FDocumenten%20Zorg
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BWI MAAKT OBJECTEN VOOR YAF 
 
 
Eén van de keuzedelen bij BWI is Interieur, Standbouw en Betimmering (ISB). Voor dat 
keuzedeel maken de leerlingen uit de vierde klas dit jaar objecten voor op het Young Art 
Festival (YAF). Een cultureel festival aan het begin van de zomer in Beverwijk. Voor het 
onderdeel standbouw maakt elke leerling die dit keuzevak doet een heel groot ijsje, of 
een houten schaap. Je ziet op de foto Sem de Graaf op een schaap zitten met naast hem 
zijn rood, wit, roze ijsje. Bij elkaar komen er ongeveer tien ijsjes en tien schapen te 
staan. Dit om het festivalterrein leuk aan te kleden. De leerlingen die een onderdeel 
gemaakt hebben krijgen natuurlijk een vrijkaartje voor het festival.  
 
 
 
Op het andere plaatje zie je een hele bekende stoel. Bijna honderd jaar geleden 
bedacht door Gerrit Rietveld, een wereldberoemde architect en vormgever. Voor 
het interieurgedeelte maakt elke leerling een onderdeel van de stoel, maar niet 
op ware grootte. We gaan de stoel 5x vergroten. Bij de originele stoel zijn de 
balkjes 3 cm dik, maar bij onze stoel zullen ze dus 15 cm dik zijn. Heel veel 
onderdelen zijn al af, binnenkort gaan we al een deel in elkaar zetten. Hij wordt 
ongeveer 4,5 m hoog! Deze groepsopdracht komt dan ook op het festival te 
staan. De laatste weken voor het examen moet er dus nog even flink 
doorgewerkt worden.  
 
Het eindresultaat houdt u tegoed in de laatste nieuwsbrief! 
 
 
 

MOOI STAALTJE AMBACHT  
 
De afdeling techniek rekent nog altijd op een flink pak 
sneeuw! Al was het alleen al om deze prachtige sleeën uit te 
kunnen proberen die helemaal met de hand gemaakt zijn!  
Op het Open Huis hadden ze veel bekijks! 
 
 
  

Meer info?  
Bezoek SKILLSVMBO.NL 

   

 

https://www.skillsvmbo.nl/


 

Nieuwsbrief 
Februari 2023 
 
 
 

Belangrijk nieuws over de Examens 
 
Voor de 4e klassen begint het examen nu echt in zicht te komen.  
In de toetsweek van 20 tot en met 24 maart zijn de laatste toetsen, 
waarna de Meesterproeven starten en de examenperiode start.  
Dit betekent dat vanaf die periode alle toetsen moeten zijn 
afgerond. 
 
Afgelopen week stond voor de 4e klas in het teken van de 
proefexamens, zodat zij kunnen ervaren wat een examen is en 
krijgen ze door het examen te doen ook beter inzicht in wat ze 
moeten leren om straks goed voorbereid het examen in te gaan. 
 
Uiteraard helpen we onze leerlingen met uitleg over het examen, 
over wat moet en wat mag, en kunnen ze zich inschrijven voor extra 
examentraining als ze dat nodig hebben. 
 
Wilt u meer weten over het examen? In het informatieboekje dat u 
kunt lezen door deze link aan te klikken examenboekje 2022-2023 
hier staat alle informatie over de komende examenperiode. 
 
Wij wensen de examenleerlingen veel succes met de 
voorbereidingen voor het examen! 
 
De examencommissie 
 
 

https://svok.sharepoint.com/sites/SKILLSvmbo-Intranet/Documenten%2020222023?newTargetListUrl=https%3A%2F%2Fsvok%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FSKILLSvmbo%2DIntranet%2FDocumenten%2020222023&id=%2Fsites%2FSKILLSvmbo%2DIntranet%2FDocumenten%2020222023%2FExamen%2F2022%2D2023%20informatieboekje%20examen%20leerlingen%2Edef%2Epdf&viewid=9378523f%2D131d%2D435c%2Daf46%2D1a5cb880dc6a&parent=%2Fsites%2FSKILLSvmbo%2DIntranet%2FDocumenten%2020222023%2FExamen
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Wie je ook vraagt over de middelbareschooltijd zal altijd wel iets 
zeggen over die leuke week op schoolkamp of de excursie naar 
een beurs of museum. Gezellig met z’n allen met de bus naar een 
leuke bestemming voor een dag of soms zelfs een paar nachten!  
 
Toen kwam corona en werd alles onduidelijk. Gaan we wel, gaan we niet, 
er werd veel geannuleerd. Gelukkig zijn de scholen weer open en de 
lesdagen weer als vanouds. Alle andere activiteiten waren toch even 
aftasten, maar ook die zijn er weer volop!  
 
Bij SKILLS vmbo willen we dat een excursie of een werkweek voor 
iedereen betaalbaar is en niet alleen heel leuk, maar ook nog een 
educatief randje heeft. Daarom kijken we naar de hele schooltijd van een 
leerling en proberen dit zo goed mogelijk in balans te krijgen.  
 
Inmiddels is er alweer veel opgestart en hebben de leerlingen weer 
allerlei leuke excursies en werkweken achter de rug. Ook hebben we een 
beter idee wat we de leerlingen allemaal kunnen bieden.  
 
Excursies 
Tijdens burgerschapsweken en themaweken gaan alle jaarlagen naar 
verschillende plekken. Dit jaar gaan we bijvoorbeeld naar het 
Zuiderzeemuseum, Johan Enschedé- en het Rijksmuseum.  
In de bovenbouw gaan leerlingen met hun profiel naar een passende 
plek. Zo is E&O naar een groot winkelcentrum geweest, BWI en PIE naar 
een bouwbeurs, Z&W naar de huishoudbeurs en HBR gaat naar een 
mooie horeca bestemming.  
 
Werkweek en introductieweken 
Voor de werk- en introductieweken schooljaar 2023-2024 zijn de 
collega’s al druk bezig met het samenstellen van een mooi programma. 
Om elkaar te leren kennen en een band op te bouwen gaat Leerjaar 1 
een paar dagen (en nachten) weg. Leerjaar 3 krijgt een week met een 
meer educatief karakter aan het begin van het jaar. Natuurlijk ook met 
de insteek om je nieuwe klasgenoten beter te leren kennen. Meer 
informatie volgt!  
 
Activiteitenweken 
Als kers op de taart organiseren we helemaal aan het einde van het jaar 
een activiteitenweek voor de leerjaren 1 t/m 3. Hierin wordt van alles 
samen met de mentoren gepland. Lekker even ontladen van een jaar 
hard leren voor goede cijfers. Dit programma is nog vol in ontwikkeling 
maar er zal zeker genoeg ruimte zijn voor plezier!  
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Vrijdag 10 februari was het Open Huis bij SKILLS vmbo 
en het was een groot succes! De gevel van de school 
was prachtig verlicht en alles was vol in bedrijf. Ruim 
vijftig leerlingen en een dubbel aantal collega’s hebben 
zich ingezet om de bezoekers te laten zien wat er allemaal te 
doen is bij SKILLS vmbo. Met z’n allen hebben we een heel 
goed gevoel overgehouden aan het Open Huis 2023 en de 
eerste aanmeldingen zijn inmiddels binnen. Tot en met 15 
maart kunnen leerlingen aangemeld worden. 

 
. 

 

 
. 

Open HUIS 2023 
GROOT SUCCES! 
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Agenda 
Belangrijke data 
27-2 t/m 3-3 Voorjaarsvakantie 

 
15-3 Laatste dag aanmelden brugklassers 

 
20-3 t/m 24-3 Toetsweek voor alle leerlingen 

 
27-3 Start Meesterproeven leerjaar 4 

 
10-4 Tweede Paasdag 
 
11-4 t/m 13-4 Driehoeksgesprekken 
 
19-4 Examenkandidaten akkoordverklaring tekenen 

 
21-4 Nieuwsbrief 4 
 
24 t/m 5-5 Meivakantie, geniet ervan! 
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