
 

Activiteiten buiten het lesrooster 2022 – 2023   

Wij vinden het belangrijk om jaarlijks een aantal activiteiten buiten de les om te organiseren. 

Leerlingen leren hier ontzettend veel van. Het gaat dan niet alleen om kennis, maar ook om andere 

vaardigheden en competenties. Met elkaar samenwerken, in een andere omgeving indrukken en 

kennis opdoen, zelf dingen ontdekken en initiatief nemen. Natuurlijk is het ook leuk en gezellig. 

Bij het organiseren van activiteiten wordt rekening gehouden met de leeftijd, leerweg/niveau, 

mogelijkheden en achtergrond van leerlingen. Het accent en doelstelling verschilt per activiteit en 
kan liggen op een vak- of vormingsgebied, loopbaanoriëntatie, het sportieve, culturele of sociale 

gebied, maar vrijwel altijd is er sprake van een combinatie van verschillende doelstellingen. Wij 
streven ernaar de activiteiten te spreiden over de verschillende leerjaren en periodes in het 
schooljaar, zodat het reguliere lesprogramma niet onder druk komt te staan.  

Bij het organiseren van activiteiten zijn we er erop gericht mogelijke incidenten of calamiteiten te 
voorkomen. De veiligheid van leerlingen en begeleiders staat voorop. 

Corona 
We realiseren ons dat corona ook in het schooljaar 2022-2023 de nodige onzekerheid met zich mee 
brengt. Dat heeft mogelijk invloed op het wel of niet doorgaan van activiteiten buiten de les.  

Natuurlijk zijn er meer factoren van invloed op het al dan niet doorgaan van een activiteit. We 
streven er in ieder geval naar om leerlingen en ouders tijdig te informeren.  

Ouderbijdrage 
Dit schooljaar brengen we een vrijwillige ouderbijdrage in rekening van 75 euro. Daar krijgen de 

ouders informatie over. 
Met deze bijdrage kunnen we een deel van de kosten betalen. Het resterende deel wordt vanuit de 
schoolbegroting betaald.  

Indien uw ouderbijdrage dit schooljaar vanwege corona of andere omstandigheden niet wordt 
besteed ontvangt u uw bijdrage op het eind van het schooljaar terug.   



 

De precieze data waarop de activiteiten plaatsvinden worden vermeld in de agenda op de website 
zodra deze bekend zijn. Leerlingen en ouders worden indien het activiteiten die buiten de school en 
reguliere lestijden plaatsvinden middels een brief geïnformeerd.  

  

  



 

Activiteiten in 2022-2023:    

Activiteiten voor alle leerlingen van het Taalbrug College: 

Startactiviteit nieuwe schooljaar Maandag 5 september 2022 

Week tegen het pesten 26 t/m 30 september  

Paarse vrijdag Vrijdag 9 december 2022 

Afsluiting kalenderjaar: sport, cultuur, 
creativiteit 

Vrijdag 23 december 2022 

Nieuwjaarsreceptie Maandag 9 januari 2023 

Kangaroewedstrijd – wedstrijd 
rekenvaardigheid 

Donderdag 16 maart 2023 

Workshops vanuit het vak sosevo, twee lesuren Juni 2023 

Schooljaarafsluiting 13 juli 2023 

Gedurende het schooljaar vinden er 2 voetbaltoernooien plaats: een zaalvoetbaltoernooi in 

Helmond in januari en een buitentoernooi in Son in mei. Per afdeling nemen er 1 of 2 teams deel 
aan een toernooi. Per afdeling worden hiervoor enkele leerlingen benaderd of kunnen leerlingen 

zich hiervoor inschrijven en vindt er ene loting plaats.  
De sportoriëntatie wordt gepland tijdens de reguliere gymlessen. 

 

  



 

Activiteiten voor leerlingen van de leerroute Arbeid: 

Natuurdag  (+ alle brugklassen) Donderdag 20 oktober 2022 

Paasviering Week van 3 april 2023 

Kamp onderbouw – eigen financiële bijdrage! Eind mei 2023 

 

 

Activiteiten voor leerlingen van de leerroute Vervolgonderwijs: 

The Big Challenge – wedstrijd taalvaardigheid 
Engels 

Maart 2023 

            

    
Daarnaast worden de volgende activiteiten voor leerlingen uit verschillende leerjaren 

georganiseerd:  
Waarbij wordt gemeld welke leerroute(s) het betreft.      

 

Brugklassen: steeds voor beide leerroutes 

Brugklasactiviteit Vrijdag 21 oktober 2022 

Prehistorisch dorp HOME Vrijdag 26 mei 2023 

Cultureel uitje Voorjaar 2023  
 

Sportoriëntatie Vervolgonderwijs 1x per jaar  
 

Loopbaanoriëntatie – ouders vertellen in de 
klas over hun beroepen  

 

Loopbaanoriëntatie - leerlingen gaan een dagje 
met iemand mee naar het werk. 

 

 

  



 

Leerjaar 1 

Archeon: klassen met M&M vrijdag in juni 2023 

Sportoriëntatie Vervolgonderwijs 2x per jaar  

Activiteiten worden verdeeld over het 
schooljaar 2022-2023 

Loopbaanoriëntatie: flitsstages/bedrijven 
bezoek (vervolgonderwijs) 

Verdeeld over het schooljaar 2022-2023 

 

Leerjaar 2 

Sportoriëntatie Vervolgonderwijs 2x per jaar  
Activiteiten worden verdeeld over het 
schooljaar 2022-2023 

Loopbaanoriëntatie: Beroepen en 
bedrijvenmarkt 

Donderdag 23 maart 2023 

Leerroute vervolgonderwijs: stedentrip Woensdag in mei 2023 

Stage 2 weken (Vervolgonderwijs) April 2023 

 
 

Leerjaar 3 

Bayeux reis – keuzeactiviteit – eigen 
financiële bijdrage! 

Dinsdag 14 t/m zaterdag 18 september 2022 

Sollicitatietraining: Leerroute 
vervolgonderwijs 

Tijdens lessen Nederlands 

Excursie Binnenhof – Prodemos: Leerroute 
vervolgonderwijs  

Januari 2023 

Sportoriëntatie Vervolgonderwijs 2x per jaar  
Activiteiten worden verdeeld over het 
schooljaar 2022-2023 

Werkweek 26 juni – 30 juni 2023 



 

Loopbaanoriëntatie:  
MBO markt/onderwijsbeurs 

Bedrijvenmarkt 

Bedrijvenbezoek 

 

30 September – 1 Oktober 2022 

Februari 2023 

Wordt ingepland 

Sectie Nederlands: Stap op de rode loper maart 2023 

Stage 2 weken (Vervolgonderwijs) Dinsdag 11 April – Vrijdag 21 april 2023 

Culturele Uitstapje - bovenbouw arbeid 
(leerjaar 3,4,5) 

Maart of april 2023 

Rekenexamen Donderdag 25 mei 2023 
Lesuur 1, 2 en 3 

Rekenexamen Donderdag 25 mei 2023 
Lesuur 1, 2 en 3 

Rekenexamen herkansing of ander niveau Maandag 26 juni 2023 lesuur 3, 4, 5 

 
 

Leerjaar 4 / 5 

Sportoriëntatie Vervolgonderwijs 2x per jaar  

Activiteiten worden verdeeld over het 
schooljaar 2022-2023 

CKV: 4 activiteiten:  
theater Helmond,  
2x theaterbezoek (naar keuze) 
Rijksmuseum Amsterdam (leerroutes VO) 
 

 
oktober 

Planning leerlingen 
Wordt nog in schooljaar 2022-2023 ingepland 

Culturele Uitstapje - bovenbouw arbeid 
(leerjaar 3,4,5) 

Maart of april 2023 

Loopbaanoriëntatie:  
MBO markt/onderwijsbeurs 

Bedrijvenmarkt 
Open Dagen MBO 

Meeloop dag / intake / 
kennismakingsbijeenkomst MBO 

 
Oktober 2022 

Februari 2023 
Oktober 2022 - Januari 2023 
Individuele planning  

BBQ eindexamenleerlingen VO  Dinsdag  4 juli 2023 

Diploma uitreiking leerlingen Arbeid Dinsdag 11 juli 2023 



 

Diploma uitreiking  leerlingen Vervolgonderwijs Woensdag 12 juli 2023 

                


