
NIEUWS AFDELING VMBO BB/BK
Leerjaar 3 en 4

Online les bij quarantaine
vmbo bk 3-4

Het aantal coronabesmettingen lijkt zich enigszins te stabiliseren. Wij doen binnen de
huidige omstandigheden onze best om zoveel mogelijk alle lessen door te laten gaan.
Mocht u zoon/dochter niet in staat zijn de les fysiek te volgen als gevolg van een besmetting
of quarantaine, dan is de leerling WEL verplicht de lessen online te volgen en ook het
huiswerk/opdrachten te maken.
We zetten alles in het werk om uw zoon/dochter naar een diploma te begeleiden en daarbij
hebben we u en uw zoon/dochter hard nodig. Laten we er samen het beste van maken
gezien de omstandigheden.

Ouderavond rapport 1
vmbo bk 3-4

Dinsdag 23 november hebben de eerste oudergesprekken omtrent rapport 1
plaatsgevonden. We waren blij dat we u fysiek mochten ontvangen. Daar waar nodig en
mogelijk vonden er online gesprekken plaats. Bedankt voor uw begrip en medewerking.

Postbus 457 - 5900 AL Venlo - Drie Decembersingel 40 - 5922 BD Venlo - 077-3590200 - info-blc@ogvo.nl - www.blariacumcollege.nl



E&O lokaal
vmbo bk 3-4

Eindelijk is het zover. Eind kalenderjaar 2021 worden de meubelen voor het nieuwe E&O
lokaal geleverd. Hoe tof is dat!
Het E&O lokaal wordt o.a. voorzien van nieuwe stoelen en tafels in verschillende hoogtes.
Daarnaast krijgen we een kleinschalige winkel waarin fashion een prominente rol gaat
krijgen. Ook krijgen we ‘etalageruimtes’ om styling en presentaties uit te voeren.
In deze nieuwe setting hebben ondernemingen uit Venlo paspoppen, kledingrekken en
kaartenstandaards ter beschikking gesteld. Onze dank gaat dan ook uit naar C&A Venlo en
Primera Blerick. Wij vinden het echt te gek dat bedrijven uit de regio meedenken met het
onderwijs.
Daarnaast zijn leerlingen uit leerjaar 3 en 4 bezig met leuke projecten, zoals:

● Vmbo basis, kader en GL leerlingen uit leerjaar 3 zijn bezig met een project dat
onderzoek doet naar de mogelijkheden op het gebied van ‘funshoppen’ in het
centrum van Blerick. Centrummanager Sjoerd van Heijster heeft hiervoor onlangs het
startschot gegeven en zal ook betrokken zijn bij de eindbeoordeling.

● Leerlingen uit leerjaar 4 vmbo basis/kader zijn vorige week gestart met het project
Ga voor de Winst. Dit project heeft als doel een foodproduct te presenteren en te
verkopen dat is opgewassen tegen de ‘lunch’ van de COOP en de broodjeskar.

● Leerlingen van leerjaar 4 (vmbo GL) zijn bezig een workshop te organiseren voor 4e

jaars leerlingen die nog niet goed weten wat ze na het Blariacumcollege willen gaan
doen. Dit doen ze in samenwerking met de decanen VMBO en Gilde Opleidingen.

Herkansingen
vmbo bk 3

Dinsdag 16 november waren de herkansingen van leerling 3 over de gemaakte toetsen van
periode 1. Gelukkig is hier goed gebruik van gemaakt. Helaas waren er ook een aantal
leerlingen die zonder reden niet op zijn komen dagen. Eeuwig zonde om een herkansing te
laten schieten. Daarnaast kost dit extra veel onnodig werk voor de docenten. Hierbij is de
genoemde herkansing komen te vervallen.



Stages
vmbo bk 4

Eindelijk konden we onze vierdejaars leerlingen na lange tijd weer de mogelijkheid bieden
om stage te lopen. Dit was vanwege Covid-19 het afgelopen schooljaar helaas niet mogelijk.
Vrijwel iedereen is bij een stageplek geplaatst en heeft zijn stage met succes kunnen
voltooien. Helaas zijn er enkele bedrijven na de laatste persconferentie van 12 november
veelal vanuit thuis gaan werken, waardoor onze leerlingen de stage niet konden afronden.
Er is gezocht naar een passende oplossing. De docenten hebben stagebezoeken verricht en
hier hoorden wij veel positieve geluiden over. Zoals leerlingen die aangeven dat ze de
werkzaamheden erg leuk vonden en niet terug naar school wilden of stagebegeleiders die
aangeven dat onze leerlingen veel geleerd hebben op de werkvloer.
Chapeau!

Met vriendelijke groet,

A.H.P. Steenbakkers
Teamleider vmbo basis/kader bovenbouw


