
NiEUWSBRiEF KERSTVAKANTiE

Wederom kunnen we terugkijken op een bijzonder bewogen jaar. We waren blij dat we 
onze leerlingen weer allemaal konden verwelkomen bij de start van het nieuwe 
schooljaar. Sterker nog, wie had ooit gedacht dat onze leerlingen zouden hunkeren om 
weer naar school te gaan, omdat ze elkaar zo misten! Maar we merkten ook dat sommige 
leerlingen het dagelijkse ritme een beetje kwijt waren en dat ze zich zorgen maakten. 

We hebben dit afgelopen jaar opnieuw veel gevraagd van onze leerlingen, onze ouders 
en onze medewerkers. Het is daarom belangrijk hier even bij stil te staan. We stellen 
onszelf de vraag welke veranderingen of opgedane ervaringen we willen behouden en 
welke niet? Plannen zijn opgesteld en worden uitgevoerd om leerlingen extra te 
ondersteunen bij leerachterstanden. Ook de steun die u als ouder/verzorger aan uw kind 
heeft geboden tijdens dit Corona-jaar hebben we als erg waardevol ervaren. We moeten 
het immers samen doen!

Daarnaast zoeken we steeds naar alternatieven voor de reizen en/of excursies zodat we 
onze leerlingen toch iets kunnen bieden, zodat zij ook in andere settings met elkaar 
samen optrekken en leren. En onze leerlingen? Zij verdienen een groot compliment voor 
hun flexibiliteit en doorzettingsvermogen. 

‘Samenwerken aan jouw toekomst’ is ons motto. Een toekomst waarin we onze 
leerlingen alle kansen willen geven om te groeien. Vanuit de kernwaarden Plezier, 
Participatie en Persoonlijk geven we samen vorm aan ons onderwijs. Hoe we dat doen 
kunnen jullie zien in het onderstaande jaaroverzicht. 

Tot slot bedank ik jullie voor het in ons gestelde vertrouwen en voor de prettige 
samenwerking.  

Namens alle medewerkers, fijne feestdagen en een gezond 2022! 

Met vriendelijke groet,

Iedje Heere



CREATiViTEiT iN CORONATiJD

MAART
INZETTEN VOOR HET GOEDE DOEL!

Elk jaar zetten de 4de-jaars leerlingen 
van zorg & welzijn zich in voor een goed 
doel. Dit jaar was dat Stichting MIND. De 
leerlingen hebben hiervoor gekozen 
omdat veel mensen direct of indirect te 
maken hebben of krijgen met psychische 
problemen.

Helaas was het niet mogelijk om een 
groots evenement te organiseren. Daarom 
heeft de klas gekozen om live een 'mini 
Last Man Standing' te organiseren, 
afgeleid van het evenement dat Stichting 
MIND zelf jaarlijks organiseert. Het 
leverde een mooie opbrengst voor het 
goede doel.

CUiJK

ONLiNE LESSEN

Er zijn heel wat uren (dagen) online les geweest in 
2021. Er werd gebruik gemaakt van diverse online 
middelen. Creatieve apps en websites werden 
ingezet om de lesstof online over te brengen. 

De digitale vaardigheid van leerlingen en docenten 
is hierdoor sterk toegenomen! Maar... niets zo 
prettig als je klasgenoten en docent live te kunnen 
ontmoeten.

BEWEGEN iS GEZOND

In de periode van de online lessen hoefden de leerlingen niet stil te zitten. De 
gymsecties hadden diverse opdrachten voor de leerlingen: van work-outs voor thuis 
met wc-rollen tot een Strava-challenge: ‘welke klas beweegt het meest?’

Toen we de leerlingen op school mochten ontvangen werden er in CUiJK 
diverse sportclinics georganiseerd. Samen mountainbiken na school, een 
potje voetbal tegen docenten of in de middag vrij sporten in de zaal. 
Dit in samenwerking met Sociom. Zij zorgden ook voor leuke 
pauzeactiviteiten: Gamen, een ping-pong toernooi en pannavoetbal 
op het schoolplein.

CREATiViTEiT iN CORONATiJD

GELUK
De bovenbouwleerlingen bezochten in deze onzekere tijd 
de masterclass ‘geluk’ van Guido Weijers in Schouwburg 
Cuijk. In de masterclass vertelde hij de leerlingen wat 
geluk is en hoe je dit kunt bereiken. Er samen tussenuit 
en even de zinnen verzetten.

APRiL

JUNi

DIPLOMA

438 leerlingen ontvingen dit jaar op 
feestelijke wijze hun diploma.Dit betekent 

dat 98% van de eindexamenleerlingen 
op het Merletcollege slaagde. 

AUGUSTUS

LANCERiNG SCHOOLPLAN 

Ons nieuwe schoolplan werd 
gelanceerd. Hierin 
presenteren we een duidelijke 
koers voor de richting van ons 
onderwijs van 2021 tot 2025. 
In het schoolplan staat onder 
andere dat we de ambitie 
hebben om het onderwijs 
beter af te stemmen op wat 
leerlingen nodig hebben voor 
de wereld van morgen. 
Leerlingen krijgen een 
actievere rol in wat en hoe zij 
willen leren. Dat doen ze aan 
de hand van de drie 
kernwaarden: plezier, 
participeren en persoonlijk!

Een schoolplan voor en door 
leerlingen. Hier gaan we de 
komende tijd vorm aan geven.

KUNSTEXPOSiTiE iN TiLBURG

Het Merletcollege maakt deel uit van Ons Middelbaar Onderwijs, het 
grootste bureau voor voortgezet onderwijs in Nederland. Het 
hoofdkantoor is gevestigd in Tilburg en hier was ruimte voor een 
expositie van kunstwerken van leerlingen.

Het Merletcollege in MiLL heeft voor het 
derde jaar op rij het predicaat 'superschool' 
gekregen. Elsevier geeft deze titel jaarlijks 
aan een aantal scholen in Nederland. De 
school in Mill behoort met de richtingen 
vmbo-b, vmbo-k en vmbo-gt tot een van de 
beste scholen van Nederland! Al jaren lang 
heeft Mill slagingspercentages van 100 %.

De tekeningen en schilderijen van 
onze leerlingen kwamen aan de 
wanden te hangen. In de hal 
werden medewerkers en bezoekers 
van het hoofdkantoor direct 
geattendeerd op de kunstwerken. 

GRAVE

Na een jaar vol van thuisonderwijs mochten we na de zomervakantie al 
onze leerlingen weer op school ontvangen. Eindelijk vrienden en 
vriendinnen weer zien en alle docenten weer live voor de klas. 
We maakten ook kennis met de nieuwe brugklasleerlingen!

 Tweetalig 
onderwijs Cuijk 
100% geslaagd
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Na een jaar vol van thuisonderwijs mochten we na de zomervakantie al 
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ONLiNE UiTWiSSELiNG
 
CUiJK | De online uitwisseling van 3tto-leerlingen was met een 
school in Griekenland. Dit is een onderdeel van de les Global 
Citizenship. 
Leerlingen van 1tto maakten kleurrijke kerstkaartjes voor leerlingen 
in Ukraine en Turkije. De leerlingen uit Ukraine en Turkije hebben 
ook kerstkaarten ontworpen, die zijn nog onderweg naar Nederland.

GRAVE | Leerlingen uit havo 3, 4 en 5 namen deel aan de online 
internationalisering. Het thema van onze uitwisseling: culturele 
diversiteit in sport, taal, muziek en eten. Het Merletcollege was drie 
dagen de gastheer voor scholen uit Spanje, Frankrijk, Litouwen en 
Italië. Via diverse digitale middelen werd er contact gelegd met de 
andere landen, spellen gespeeld en er werden presentaties gegeven.

KERSTPAKKETTENACTIE
 
Op vrijdag 17 december stonden er 
zo’n 75 pakketten in de gangen van 
het Merletcollege in Cuijk en 
Grave. Alle leerlingen droegen hun 
steentje bij en vulden samen 
dozen voor gezinnen die het 
financieel of sociaal wat minder 
gemakkelijk hebben. 

De voedselpakketten en andere 
kerstacties van het Merletcollege 
zullen voor een aantal mensen een 
extra lichtpuntje betekenen in 
deze donkere decembermaand. 
Fijne feestdagen voor iedereen!

TECHLAB GRAVE

Het nieuwe techlab werd ontwikkeld! In dit 
klaslokaal van de toekomst creëren we 
tijd, ruimte en middelen voor de makers 
van morgen. Leerlingen maken hier kennis 
met de meest innovatieve technieken. Het 
vak dat hieraan gekoppeld is, Creatief & 
Techniek en Dienstverlening & Producten, 
laat leerlingen naast hun technische ook 
creatieve vaardigheden ontwikkelen.

Het foodtruckproject werd 
bekroond met de titel ‘het 
landelijk beste 
praktijkonderwijsproject’ in 
zijn vakgebied. Dankzij zo'n 
zeventig vmbo- leerlingen en 
vele enthousiaste docenten, die 
gemotiveerder dan ooit de 
handen uit de mouwen staken 
ontvingen we deze titel: Best 
Practice Award van platform 
Dienstverlening & Producten. 

In oktober was deze driewieler 
nog een hoopje blik. Maar in de 
lessen en in tussenuren 
schuurden, verfden, lasten de 
leerlingen en werd de Piaggo 
Ape ingericht met zitbankjes, 
een koelkast en braadplaten. In 
2022 wordt dit project 
afgerond tot een rijdende 
keuken met hip uiterlijk!

EiND 2021
MILL

samen werken aan jouw toekomst!
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AFVAL? DAAR KUNNEN WiJ WEL WAT MEE!

Bij het vak Mens & Natuur houdt klas 2 zich nu bezig met het thema 
‘mileu’. Ze zijn aan de slag gegaan met de Trash-wedstrijd die door de 
gemeente Mill geadopteerd is. De leerlingen hebben verschillende 
opdrachten vervuld om afval te verzamelen, te inventariseren, te 
scheidden en te verwerken. Ook mochten ze een originele prullenbak 
verzinnen en een nieuw product maken van afval. In het nieuwe jaar 
zal de wethouder felbegeerde prijzen aan de leerlingen uitreiken.

EEN GLiMLACH NAAR WOON/ZORG COMPLEX CATHARiNAHOF!

Wat begon bij een maakopdracht voor het vak techniek is uitgegroeid tot 
een maatschappelijke actie waar jong en oud aan samenwerken. Leerlingen 
pimpten plantenpotjes en ontwierpen kerstkaarten van hout voor de 
bewoners van Catharinahof. 
De gemeente ondersteunt en maakt het mogelijk dat er fleurige 
kerststukjes aan het kerstpakket worden toegevoegd. Deze worden bij de 
lokale bloemenwinkel gekocht. De bewoners zelf zijn ook betrokken bij 
deze uitdaging en leveren een creatieve bijdrage aan het productieproces. 
Veel partijen werkten samen om deze actie tot een succes te maken. Het is 
belangrijk om te kijken wat er wél kan in deze tijd. Met elkaar, voor 
elkaar!

LOCATiE EERSTE OPVANG ANDERSTALiGEN VAN HET MERLETCOLLEGE; 
KLEURRiJK ONDERWiJS DAT ALTiJD iN BEWEGiNG iS!

En beweging was er in 2021 zeker…..
De eerste Opvang Anderstaligen van het Merletcollege beweegt mee met de dynamiek in onze wereld. Oorlog in 
Syrië, machtsovername in Afghanistan, problemen in Eritrea; we horen het op het journaal en we lezen het in de 
kranten van 2021. Wereldnieuws als hiervoor genoemd zorgt voor merkbare veranderingen op de EOA-locatie van het 
Merletcollege. 

De toestroom van leerlingen is groot, de klassen zijn vol en alle nationaliteiten proberen in Velp hun plekje te 
vinden. In 2021 wordt de EOA steeds belangrijker in de regio. Niet alleen jongeren uit Grave en Velp volgen onder-
wijs op onze locatie. Jongeren uit het gehele land van Cuijk en Overloon komen in Velp naar school. Zoveel landen 
van herkomst betekent ook zoveel verschillende ervaringen in onderwijs. Bijstellingen in aanbod zijn ook in 2021 
noodzakelijk. Praktijklessen staan bovenaan de agenda dit jaar en met het opstarten van kooklessen en het uitbrei-
den van de lessen techniek en tekenen/handvaardigheid is er dit jaar een aanbod ontstaan dat beter aansluit bij de 
behoefte van de huidige doelgroep. Dat is fijn want op deze manier worden plezier en motivatie vergroot en zien we 
jongeren dit jaar vaker op school. 

Toch blijft 2021 ook het jaar waarin we wederom struikelen over Covid. Jongeren, net in Nederland, kunnen nog 
beperkt omgaan met digitaal onderwijs en daarbij zorgen de digitale netwerken op de betrokken AZC’s voor een 
slecht bereik. Jongeren hebben nauwelijks dagbesteding, raken makkelijk verstrikt in denkproblemen en isolement. 
We hopen voor 2022 vooral op een jaar waarin een meer normale schoolgang mogelijk zal zijn. Een jaar waarin we 
onze kleurrijke jongeren kunnen ontmoeten en hen kunnen ondersteunen bij de start van hun leven in Nederland. 
Bovenal moet het nieuwe jaar een jaar blijven van beweging. Dynamiek waarbij we jongeren en elkaar helpen naar 
een volgend plan. 

Jongeren en medewerkers van EOA Velp wensen u een kleurrijke jaarwisseling en alle goeds in een dynamisch 2022!

GRAVE

MiLL

MiLL


