
Ook dit is VMBO Holz!
In 2020 gaf de Inspectie ons een 
herstelopdracht. Op 30 september 
2021 schrijft de Inspectie: ‘Het is in-
drukwekkend dat ondanks corona 
er toch een stevig verbetertraject is 
ingezet. Wij hebben vertrouwen in 
een goede uitkomst van dit traject 
en wij zullen geen nader vervolgon-
derzoek meer verrichten.‘

Op 15 januari vanaf 10 uur zijn 
al onze medewerkers met vlagge-
tjes aan de auto door Kerkrade en 
omstreken gereden om onze moge-
lijk toekomstige leerlingen en hun 
ouders te bezoeken. Persoonlijke 
aandacht, dat is waar wij als school 
voor staan.

Vrijdag 3 december 2021 was 
het Nationale Verkeerslab
onze gast. Onder leiding van 
verkeerswetenschappers 
en professoren (acteurs) 
speelden onze leerlingen de 
hoofdrol in een heuse klas-
senstrijd. In een studio vol 
computerschermen en simu-
latoren moesten leerlingen 
gevaarlijke verkeerssituaties 
verbeteren en vragen in snel-
treinvaart beantwoorden. 
Daarnaast werden ze getoetst 

op verkeerskennis en mobi-
liteitsvaardigheden. Hierbij 
speelde het mobieltje in de 
hand een centrale rol. Ook 
was er een heuse 4D-�ietsga-
me- simulator opgesteld met 
unieke wind- en regenmodu-
le. Door aandacht te besteden 
aan verkeersveiligheid op 
VMBO Holz hopen wij bij onze 
leerlingen een stukje bewust-
wording te creëren om zo ons 
steentje bij te dragen aan een 
veilige thuis-school-route.

Sinds vrijdag 21 januari voor 
leerlingen van groep 8 weer 
toegestaan om ons te bezoeken. 
Meld je aan voor een doe-middag 
en voor een persoonlijk gesprek, 
op https://holz-pitstop.nl

Van de politie: ‘Op 16 december 
hebben we een gezamenlijke ac-
tie gehouden met VMBO Holz. Alle 
kluisjes werden geopend door de 
school. In één kluisje lag vuurwerk. 
Verder werden er geen noemens-
waardige goederen aangetroffen.’

We starten met Shuf�le Sports, als 
enige VMBO school in Limburg! htt-
ps://www.shuf�lesports.nl/
VMBO Holz is een Gezonde Leef-

stijl-school en werkt hiervoor sa-
men met de GGD aan deze thema’s: 
Sexualiteit en relaties, Voeding, Al-
cohol en drugs, Beweging, Mentale 
weerbaarheid.
Uit tevredenheidsmetingen die 
we elk jaar houden, blijkt dat ou-
ders en leerlingen meer dan tevre-
den zijn over VMBO Holz.
Vorig jaar was één van onze leer-
lingen voor één dag directeur bij 
Arriva, een andere leerling burge-

meester van Kerkrade. Dit school-
jaar wordt één van onze leerlingen 
wethouder van Kerkrade, een ander 
baas bij DSM, een derde baas bij 
DSM en een vierde leerling baas bij 
de Rabobank. Dit past bij onze visie: 
leren in en buiten de school. htt-
ps://www.jinc.nl/ons-werk/pro-
jecten/baasvanmorgen/
Over veilig gevoel gesproken: op 
ons onderbouw-leerplein hebben 
onze onderbouw-leerlingen een 

vast lokaal; de docenten wisselen 
van lokaal.
Onze leerpleinen worden met 
nieuw meubilair aangepast aan de 
eisen van onze onderwijsvisie: be-
geleid zelfstandig leren.

Leerlingen van diverse basisscho-
len volgen al regelmatig lessen bij 
ons in het gebouw. Dit jaar is dat 
met name Techniek. We willen dat 
graag uitbouwen.

Vrijdag 10 december 2021 kleurde VMBO Holz 
PAARS. We stonden samen stil bij Paarse Vrijdag.
Tijdens deze dag riep de GSA (Gender and Sexuality 
Alliance) van onze school alle leerlingen en perso-
neel op om paars te dragen en zich op deze manier 
uit te spreken VÓÓR seksuele- en genderdiversiteit. 
Met onze regenboogvlaggen willen we laten zien 
dat je op VMBO Holz mag zijn wie je wilt zijn!


