Beste ouders en leerlingen van het
Vader Rijn College en Centraal
College,
Hierbij ontvangt u het eerste nummer van het
fusiebericht van het Vader Rijn College en het
Centraal College.
De fusie tussen het Vader Rijn College en
Centraal College
Zoals ik u al eerder meldde, zullen beide scholen
opgaan in een nieuwe school. Over ruim een jaar
staat op de plaats van het huidige Vader Rijn
College een echt vrijwel nieuw schoolgebouw met
een schitterende uitstraling en een prettige sfeer.
De architect
Intussen bezocht de architect, mevrouw Janneke
Snelder, afgelopen dinsdagmiddag de school om
met domeinvertegenwoordigers en teamleiders in
gesprek te gaan over de nieuwe school. In dit
stadium is het belangrijk de architect te voeden
met ideeën en wensen, zodat zij daarmee haar
voordeel kan doen. Op deze wijze komen wij aan
een gebouw waarin wij straks goed onderwijs
kunnen geven. Aantrekkelijk aan het ontwerp van
mevrouw Snelder is, dat zij volop gebruikmaakt
van de natuurlijke omgeving (spoorzone en
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Huisvesting schooljaar 2010-2011
Streven is om in september te beginnen met de
sloop en vanaf 1 oktober te bouwen aan een
vrijwel nieuwe school op de plaats van het
huidige Vader Rijn College. De nieuwe school zal
dan klaar zijn rond 1 juli 2011. Het betekent dat
wij één schooljaar elders gehuisvest zullen zijn,
maar wel in gefuseerde staat. Onderbouw en
mavo gaan naar de Lieflandlaan, waar nu nog het
Lieflandcollege zit. Zij komen in een schoolgebouw
dat echt goed toegerust is voor ons eigentijd
onderwijs. De indeling van de school is zodanig
dat wij echt kunnen werken vanuit kleine teams
in een eigen deel van het gebouw. Ook is in een
aantal lokalen praktisch leren mogelijk.
De onderbouw en mavo zullen vanaf komend
schooljaar een vreedzame school vormen.
Docenten en OOP worden komend schooljaar
hierin geschoold. Inmiddels startte al een
werkgroep, die de voorbereidingen hiervoor
voor zijn rekening neemt.
De bovenbouw beroepsgericht gaat voor één
schooljaar volledig naar de Europalaan, het huidige
gebouw van het Centraal College. De komende
week zullen docenten en teamleiders een
inventarisatie maken van de aanpassingen, die
nodig zijn om in augustus prima te kunnen starten.
Naam van de nieuwe school
Op 3 maart aanstaande presenteren wij de naam
van de nieuwe school. Prettig om dat nu al te doen,
zodat wij ons die naam al eigen kunnen maken.
De naam geeft de nieuwe school een gezicht en ik
denk dat dit belangrijk is. Al beginnen wij nog niet
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Brailledreef). Zij wil deze natuurlijke omgeving
ook graag terugzien aan de voorzijde van de
school, zodat het stenige en hekkerige karakter
van die zijde plaats maakt voor een vriendelijker
uitstraling. Verder zal de school het karakter
krijgen dat past bij de onderwijskundige visie
van de school.
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in het nieuwe gebouw, vanaf augustus starten wij
wel met de nieuwe school vanuit de nieuwe koers.
Het bureau En/of begeleidt ons op een zeer
zorgvuldige wijze in het komen tot de keuze voor
een naam. Een dezer dagen worden ook
personeelsleden, leerlingen en ouders uitgenodigd
om een naam te bedenken. Wie weet, krijgt de
school wel de naam die door u bedacht is.
Informatie- en uitwisselingsbijeenkomst
Volgende week, woensdagavond 10 februari
aanstaande, organiseren wij een avond op het
Vader Rijn College waarop ouders van beide
fusiescholen met mij van gedachten kunnen
wisselen over de nieuwe school. Deze avond
begint om 19.00 uur. Ouders kunnen dan
aangeven wat zij belangrijk vinden in die nieuwe
school. En bovendien krijgen zij dan verder
informatie over het nieuwe college.
Een zelfde mogelijkheid krijgen de leerlingen uit
de leerlingenraad binnenkort. Dit opdat ook zij
gehoord worden en geïnformeerd zijn.
Koers van de nieuwe school
Dinsdagmiddag 26 januari jl. was een heuglijk
moment in het kader van de naderende fusie.
Docenten en OOP van het Centraal College en het
Vader Rijn College kwamen gezamenlijk bijeen
om met elkaar van gedachten te wisselen over
de onderwijskundige koers van het nieuwe vmboCollege in Utrecht –Noord. Tevens had deze
middag het karakter van kennismaking. Na een
korte inleiding door mij en een kennismaking met
elkaar gingen wij in groepen uiteen om ons te
buigen over de richting waarin de school zich zal
bewegen. Dat deden wij rond de thema’s:
pedagogiek (hoe gaan wij om met onze
leerlingen), didactiek (hoe geven wij goed les),
programma (welke opleidingen verzorgen wij) en
leerlingenbegeleiding en dat gebeurde op een wel
zeer betrokken wijze.
In de verschillende groepen discussieerde men
volop en bevroeg men elkaar. Zo werd duidelijk
waar wij mogelijkheden/kansen zien, maar ook
waarover wij ons nog zorgen maken. Op grond
van de vele reacties zullen wij de koersnotitie op
diverse punten aanvullen en werken de
werkgroepen (gemixte samenstelling van Centraal
College en Vader Rijn College) en schoolleiding
een aantal zaken verder uit.
De definitieve versie van de notitie bieden wij
over circa een week aan de MR. Het zal dan ook
geplaatst worden op de website van de school,
zodat u weet waarvoor onze school de komende
jaren staat. De uit te werken punten dienen eind
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maart, tijdens de dan te houden tweedaagse voor
het voltallige personeel, te resulteren in een
concrete aanpak en concrete invullingen. Op deze
wijze weten wij dan welke betekenis de koers
concreet heeft voor de invulling van het onderwijs
in het nieuwe college en hoe wij ons goed kunnen
voorbereiden op het nieuwe schooljaar.
In het volgende fusiebericht over circa drie weken
informeer ik u over de manier waarop wij het
onderwijs willen verzorgen in de nieuwe school.
Utrecht, 3 februari 2010
F. Kuiper, directeur
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Het Fusie Weekbericht Vader Rijn College +
Centraal College verschijnt elke drie weken
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leerlingen van het Vader Rijn College en
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