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Aan de bestuurders, directeuren van basisscholen en leerkrachten van 

groep 8, en IB’ers in de regio Rivierenland 

 

Beste collega’s, 

 

Graag stuur ik u weer wat belangrijke informatie die desgewenst ook 

doorgestuurd kan worden naar de ouders en leerlingen van groep 8 van 

uw school.  

 

Ik wens u allen een sprankelend en succesvol 2019. 

Joke Hengefeld-van Koningsbruggen 

Rector 
 

 Open Huis: wij geven kansen en dagen uit! 

Op 25 januari van 18.00 tot 21.30 

uur hebben wij weer ons jaarlijkse 

Open Huis op de beide locaties 

Gershwinhof 1 en Beethovenlaan 1.  

 

Iedereen is van harte welkom. Voor 

basisschoolleerlingen is er het Grote 

Kansspel, alle docenten staan klaar 

om in gesprek te gaan en overal kan 

een kijkje achter de schermen 

genomen worden.  

Aanmelden is niet nodig van tevoren. 
 

 Voorwoord 

 Uitdagende leerroutes op het KWC 

 
 Op 5 februari is de voorlichtingsavond voor Gymnasium en 

tweetalig onderwijs (tto) voor ouders en leerlingen uit groep 7 en 

8 om 19.00 uur. Tijdens de avond kunnen leerlingen tto-lesjes 

volgen, want tweetalig onderwijs wordt aangeboden op alle 

afdelingen van het KWC, dus op het gehele vmbo, de havo en het 

vwo-gymnasium. Ook kan iedereen in gesprek met leerlingen, 

oud-leerlingen, docenten en directieleden. Vwo en havo in het 

gebouw Beethovenlaan, vmbo op de locatie Gershwinhof. Wel 

graag even aanmelden via de website. 

 

 Op 14 februari is de voorlichtingsavond over KWC-Agora leren 

om 19.00 uur. De KWC-Agora afdeling zit stevig in het zadel. Er 

wordt veel geleerd, maar op een heel andere manier dan in de 

andere afdelingen van het KWC. Zeker interessant genoeg om een 

kijkje te komen nemen! Ook hier geldt: graag aanmelden via de 

website. 
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 Meer nieuws over het KWC in de wereld: visitatie tto-vwo  

Op 28 november werd de vwo-afdeling bezocht door een visitatiecommissie van Nuffic. Doel was om 

vast te stellen of de kwaliteit van het tweetalig onderwijs nog voldoet aan alle voorwaarden. Er werd 

scherp en grondig onderzoek gedaan en de conclusie was dat er meer dan voldoende bewijs is voor een 
positief oordeel van de commissie. We slaagden met vlag en wimpel! 

 KWC geen Elos, maar Global Citizen 
 School 

Op 21 november is tijdens een sprankelende dag voor heel Nederland het 

nieuwe Global Citizen netwerk gelanceerd. Een veelbelovend netwerk, 

waarin ongeveer 80 scholen zullen gaan samenwerken aan de 

ontwikkeling van wereldburgerschap via lessen en projecten. Er was een 

belangrijk KWC-moment toen wiskundedocente Kate van Wijck in het 

zonnetje werd gezet als de bedenker van de naam van dit nieuwe 

netwerk. Het is even wennen, maar de naam Elos is nu dus verbannen uit 

alle communicatie. Aan de Elos-activiteiten verandert echter niets. Die 

vallen nu onder de Global Citizen-vlag en leveren nog steeds een 

waardevol extra certificaat op bij het diploma. In alle afdelingen worden 

projecten in internationaal verband uitgevoerd. Voorbeelden zijn het 

praktijkonderwijs waar bovenbouwleerlingen in 2019 naar Brussel zullen 

gaan en de tweetalige afdeling van de havo die met een aantal landen 
samenwerkingsprojecten in voorbereiding heeft voor de tweedeklassers. 

 Het KWC en de directe omgeving 

Verschillende bewoners van zorgcentrum Kulenburg waren eind november 

de gast van basis/kader vmbo-leerlingen uit leerjaar 3 op de locatie 

Gershwinhof. Voor het vak Allround organiseerden de leerlingen een 

activiteitenochtend. Op het programma stonden diverse oudhollandse 

spelletjes, schilderen en als afsluiting een high tea. De leerlingen hebben 

alles zelf geregeld in samenwerking met hun opdrachtgever de Kulenburg. 

Het was een bedrijvigheid van jewelste. Al vroeg in de morgen geurde het 

verrukkelijk op de afdeling. In de keuken werd soep gemaakt en er 

werden brownies en appeltaart gebakken. Daarna werden de gasten door 

de leerlingen welkom geheten en naar de activiteiten gebracht. Zowel de 

activiteiten als de culinaire afsluiting waren een groot succes. 

 

Leerlingen uit vwo-6 organiseerden vlak voor de kerstvakantie een 

geweldige actieweek in het kader van het profielwerkstuk. Mees, Cornee, 

Anika en Rob bouwden een Glazen Huis in de overblijfruimte van het 

gebouw Beethovenlaan. KWC Matcht was hun doel en de opbrengst van 

maar liefst € 17.360,-- ging naar de stichting Matchis in Nijmegen voor 

stamceldonatie. Zo’n hoog bedrag is nog nooit eerder bij elkaar gebracht 

in één week! Een geweldige prestatie waar deze KWC’ers terecht trots op 

zijn. “Wij zijn betrokken bij elkaar en bij de wereld om ons heen.” Dat is 
het KWC. Deze toppers hebben het uitgedragen! 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
    De volgende Nieuwsbrief komt uit in juni 2019.De 

 Het KWC en duurzaam 

In de tweede klassen vmbo-tl wordt, onder de bezielende leiding van 

docente Jasmijn Hijmans, een bijzonder energieproject uitgevoerd. De 

leerlingen hebben zelf scans uitgevoerd met betrekking tot het 

energiegebruik en duurzaamheid in de hele school. Daarna hebben zij 

plannen gemaakt om tot een energiebesparing van 20% te komen. Na de 

kerstvakantie presenteren zij hun bevindingen, verbeterpunten en 

oplossingen aan de school en aan de gemeente Culemborg, die mee 

investeert in duurzaamheid, omdat zij voor het winnende team in de stad 

een natuurbank op het nieuw te vormen gezonde/groene schoolplein 

beschikbaar stelt. Spannend dus! 


