


2 

Schoolkeuzegids 2019 
(een initiatief van Gelderse 
onderwijsgroep Quadraam, 

uitgevoerd door emjee, 
uitgevers) verschijnt één keer 

per jaar voor leerlingen van 
groep 7 en 8 uit Arnhem e.o.

Redactiecoördinatie
Linda Eisen

Tekst
Deelnemende scholen

Fotografie en illustraties
Deelnemende scholen

Coverfoto
Shutterstock

Realisatie
emjee | grafische vormgeving

Uitgever
emjee | uitgevers

Grotestraat 24
4064 EC Varik

Schoolkeuzegids 2019 Arnhem 
wordt via de basisscholen 

verspreid onder alle leerlingen 
van groep 7 en 8 en hun 

ouders/verzorgers.  
Niets uit deze uitgave mag op 
welke wijze dan ook, worden 

verveelvoudigd en/of openbaar 
gemaakt, zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de 
uitgever. De inhoud van deze 

uitgave is met de uiterste zorg 
samen gesteld. Ondanks deze 

zorg vuldigheid kunnen gegevens 
zijn veranderd of onjuist 

zijn weergegeven. Hiervoor 
aanvaardt de uitgever geen 

enkele aansprakelijkheid.

KIEZEN!
Daar gaat het over in deze Schoolkeuzegids. De keuze voor de school die bij jou past, 
waar je je de komende jaren prettig zult voelen, is een hele belangrijke.  
Jij bent degene die de komende 4 tot 6 jaar naar die school toe gaat.  
Dus je moet op zoek naar informatie.

Dat kan via de website van een school, door het lezen van schoolgidsen en het 
bezoeken van Open Huis, minilessen, infoavonden, al dan niet samen met je ouders.  
Ook de website www.scholenopdekaart.nl/ middelbarescholen geeft veel informatie. 
Daarnaast is het handig om te vragen hoe vrienden/vriendinnen die al in het voortgezet 
onderwijs zitten het op hun school bevalt. Gelukkig word je bij de schoolkeuze op veel 
manieren geholpen. Natuurlijk door je ouders en je basisschool.

Deze Schoolkeuzegids is er om jou en je ouders op weg te helpen. Er staat algemene 
informatie in over het voortgezet onderwijs. Daarnaast presenteren de scholen uit de 
regio Arnhem zich. Op die pagina’s vind je ook de data van Open Huis, minilessen,  
de website en de adresgegevens van de scholen.

Heel veel succes!

Linda Eisen,
redactie Schoolkeuzegids
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Het einde van de basisschooltijd van 
uw kind is in zicht. Dat betekent dat 
er gekozen moet worden voor een 
school voor voortgezet onderwijs. 

Aanbod
Het aanbod van scholen is in Arnhem  
en omgeving zeer divers. Er zijn brede 
scholen    gemeenschappen waar les 
gegeven wordt op alle onderwijsniveaus, 
maar ook kleine scholen waar slechts één 
niveau aangeboden wordt. 
Dan zijn er nog de verschillen in achter-
grond: openbaar, bijzonder (werken vanuit 
een godsdienst of levensbeschouwing) en 
algemeen bijzonder (Montessori, Dalton).
Ook zijn er scholen met een speciaal 
profiel zoals: sport, kunst&cultuur, of 
een afdeling voor hoogbegaafden, een 
technasium, speciale faciliteiten voor 
topsporters en tweetalig onderwijs. 
Daarnaast zijn er vmbo-scholen met 
extra aandacht voor sociaal-emotionele 
ontwikkeling. Tevens bestaan er particu-
liere scholen.
Op de ene school zitten leerlingen van 
ver schillende niveaus in één klas (bijv. 
havo/vwo, mavo/havo, basis/kader) 
waardoor de keuze voor het definitieve 
niveau nog kan worden uitgesteld.  
Op andere scholen zitten leerlingen van 
één niveau bij elkaar. De weg naar het 
behalen van een diploma kan dus per 
school erg verschillen. 
Het is daarom belangrijk om goed uit te 
zoeken welke school het beste bij uw 
kind past.
In deze Schoolkeuzegids stellen de  
scholen voor voortgezet onderwijs uit  
de regio Arnhem zich voor. Hierin staat 
ook wanneer er Open Huis, minilessen, 
doe-dagen, et cetera zijn. 

Scholenmarkten
In november t/m januari worden er  
scholenmarkten georganiseerd in  
Arnhem en omgeving. U kunt dan op één 
avond kennismaken met verschillende 
scholen voor voortgezet onderwijs uit 
Arnhem en omgeving. Na een algemene 
voorlichtingsfilm over het voortgezet  
onderwijs zullen de scholen zich presen-
teren en kunnen er vragen worden ge-
steld. U ontvangt via de basisschool van 
uw kind(eren) een uitnodiging om u in te 
schrijven voor een scholenmarkt bij u in 
de buurt. Bij de inschrijving kunt u aan-
geven van welke scholen u een presen-
tatie wilt bijwonen. De scholenmarkten 
die worden georganiseerd zijn alleen 
voor ouders. U kunt hier informatie  
opdoen en uzelf oriënteren. 

Open Huis, minilessen, doe-dagen.. 
Het is heel belangrijk om samen met uw 
kind bij verschillende scholen een kijkje 
te gaan nemen. Hier zijn de Open Huis, 
minilessen, doe-dagen et cetera voor. 
Uw kind merkt heel snel of hij/zij zich 
thuis zal voelen op een school. U kunt 
daar ook antwoord krijgen op alle vragen 
die u over die school heeft. Ook de web-
sites van scholen zijn informatief. Daarop 
wordt meestal met foto’s verslag gedaan 
van alles wat er op een school speelt.
 
De schoolkeuze
Aanmelden op een school voor voort-
gezet onderwijs moet voor 15 maart 
gebeuren. 
U krijgt vervolgens te maken met:
• het advies van de basisschool;
•  de toelatingseisen bij het voortgezet 

onderwijs.

Op de basisschool kennen ze uw kind 
meestal al 8 jaar. In die tijd hebben de 
leerkrachten allerlei belangrijke dingen 
bijgehouden: prestaties, interesse en 
motivatie. In groep 8 maakt de groeps-
leerkracht een onderwijskundig rapport, 
waar hij/zij deze gegevens voor gebruikt. 
Dat wordt op de meeste basisscholen met 
de ouders besproken. 
Als u uw kind heeft aangemeld op een 
school, wordt dat rapport daar door de 
basisschool naar toe gestuurd.
Mocht u uw kind hebben aangemeld op 
meerdere scholen, dan wordt het rapport 
gestuurd naar de school van de eerste 
keus. In april wordt de Centrale Eindtoets 
PO afgenomen. Het advies van de basis-
school is leidend. 
Als de uitslag van de eindtoets lager is 
dan het basisschooladvies, dan blijft het 
schooladvies gelden. Als de uitslag van  
de eindtoets hoger is dan het basis-
school-advies, dan kunnen de ouders de 
basisschool vragen hun schooladvies te 
heroverwegen en hoger bij te stellen. 
De basisschool is niet verplicht dit ver-
zoek van de ouders te honoreren. 

Toelating
De ontvangende school voor voortgezet 
onderwijs bepaalt met het schooladvies 
of uw kind kan worden toegelaten. Daar-
van krijgt u zo snel mogelijk bericht.

Vmbo
Het voorbereidend middelbaar beroeps-
onderwijs (vmbo) bestaat uit zogenaamde 
leerwegen. Alle vier de leerwegen leiden 
naar het middelbaar beroepsonderwijs. 
De vier leerwegen zijn: 
• de theoretische leerweg (mavo); 
• de gemengde leerweg; 
• de kaderberoepsgerichte leerweg; 
• de basisberoepsgerichte leerweg. 

HET VOORTGEZET ONDERWIJS
VOOR OUDERS VAN LEERLINGEN IN GROEP 8
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Vanaf 2016 zijn de beroepsgerichte  
programma’s in de bovenbouw vereen-
voudigd, verduidelijkt en geactualiseerd.
De meeste leerlingen gaan na het vmbo 
naar het mbo. Een kleiner deel stroomt 
door naar het havo (dat kan alleen met 
een vmbo-tl/mavo-diploma). 
Voor leerlingen die bij het volgen van een 
van de leerwegen tijdelijke ondersteuning 
nodig hebben, is er het leerwegonder-
steunend onderwijs. Zij krijgen dan extra 
hulp. Sommige scholen hebben een apar-
te afdeling voor LWOO. Hier wordt les  
gegeven in kleinere groepen en daardoor 
kunnen leerlingen meer hun eigen tempo 
volgen. In het LWOO is de inhoud van het 
lesprogramma hetzelfde als dat van de 
andere leerlingen op het vmbo. 

Leerlingen die extra ondersteuning nodig 
hebben bij hun sociaal-emotionele ont-
wikkeling kunnen terecht bij een neven-
vestiging zorg.

Praktijkonderwijs
Praktijkonderwijs is eindonderwijs, dat 
leerlingen direct opleidt voor de arbeids-
markt, vanaf hun 18e jaar. 
Hier krijgen leerlingen onderwijs in taal, 
rekenen, wereldoriëntatie en Engels.  
Er worden daarnaast vanaf het eerste jaar 
ook veel praktijklessen gegeven in tech-
niek, groen, koken en verzorging. Welke 
praktijkvakken worden aangeboden is per 

school verschillend. Vanaf het 3e leerjaar 
gaan de leerlingen één dag per week  
externe stages lopen. Dit gebeurt onder 
begeleiding op verschillende plekken.  
Aan de hand van die ervaring kiezen ze  
de richting waarin ze verder leren. In de 
volgende jaren lopen ze 2, 3 of 4 dagen 
stage. Op school volgen ze een opleiding 
die zo veel mogelijk aansluit bij hun stage-
werk. Daarmee kan een certificaat  
gehaald worden.
In het praktijkonderwijs wordt gewerkt 
met kleine klassen (15 of 16 leerlingen). 
Daardoor is er meer begeleidingstijd voor 
elke leerling. Per leerling wordt gekeken 
op welk niveau hij of zij kan leren: er wordt  
lesmateriaal ‘op maat’ aangeboden.  
Som mige leerlingen krijgen vakken waar 
ze goed in zijn met vmbo-leerstof aange-
boden. De scholen voor praktijkonderwijs 
werken voor elke leerling met een indivi-
dueel ontwikkelingsplan, dat in samen-
spraak met de ouders wordt gemaakt.
De meeste leerlingen gaan na 6 jaar prak-
tijkonderwijs aan het werk. De school 
helpt hen een baan te vinden. Vaak wordt 
die baan gevonden op de stageplek van 
het laatste jaar. Als het nodig is wordt er 
begeleiding (jobcoaching) op de eerste 
betaalde werkplek georganiseerd. Enkele 
leerlingen kunnen doorstromen naar de 
Entree-opleiding van het ROC. Als die 
overstap mogelijk is, begeleiden de  
scholen dat ook.

Havo en vwo 
Het havo duurt vijf jaar en is vooral  
bedoeld als voorbereiding op het hoger 
beroepsonderwijs (hbo). Het vwo, de 
voorbereiding op het wetenschappelijk 
onderwijs (wo), duurt een jaar langer.  
Tot het vwo behoren het atheneum en het 
gymnasium, waarbij op het gymnasium 
examen gedaan moet worden in Grieks 
en/of Latijn. 

In havo en vwo is er na de 3e klas de keuze 
uit vier profielen. Een profiel bestaat uit 
een onderwijsprogramma dat leerlingen 
voorbereidt op een opleiding aan een 
hoge school of universiteit. Er zijn vier 
profielen: 
• natuur en techniek; 
• natuur en gezondheid; 
• economie en maatschappij; 
• cultuur en maatschappij. 

Er verandert veel voor uw kind 
•  hij/zij gaat meestal naar een school 

verder van huis;
•  vaak is die school veel groter dan de 

basisschool;
•  er zijn andere schooltijden, andere 

vakken, meerdere leraren;
•  hij/zij krijgt huiswerk (sommigen  

kregen dat ook al op de basisschool);
•  hij/zij hoort ineens weer bij de jongste 

leerlingen i.p.v. de oudsten;
• enz. enz.

Het voortgezet onderwijs: 
Schema Middelbaar 

beroepsonderwijs 
(MBO)

2 of 4 jaar

Praktijkonderwijs 
(PRO)

5 á 6 jaar

Voorbereidend 
middelbaar 

beroepsonderwijs
(VMBO)

4 jaar

Hoger algemeen 
voortgezet onderwijs 

(HAVO)

5 jaar

Voorbereidend 
wetenschappelijk 

onderwijs
(VWO)

6 jaar

Hoger 
beroeps onderwijs 

(HBO)

4 jaar

Wetenschappelijk 
onderwijs 

(WO)

4 jaar

BASISONDERWIJS / SPECIAAL BASISONDERWIJS / SPECIAAL ONDERWIJS
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Op de nieuwe school weten ze best dat 
het een hele stap is van de basisschool 
naar het voortgezet onderwijs. Iedere 
school doet er van alles aan om deze stap 
makkelijker te maken.

Ook voor u als ouders verandert er veel. 
Op een basisschool loop je makkelijk even 
binnen als je de leerkracht wil spreken. 
Dat doe je niet zo snel op een school voor 
voortgezet onderwijs. De afstand is veel 
groter. Daarom is het belangrijk dat u het 
gevoel heeft dat u uw kind met een gerust 
hart naar die school kunt laten gaan.
Alle scholen besteden veel aandacht aan 
een veilige leeromgeving. Dat wordt per 
school op eigen wijze ingevuld.
Gelukkig houden scholen ouders goed op 
de hoogte: via de website, nieuwsbrieven, 
ouderavonden enz. Als er iets is kan er 
altijd contact opgenomen worden met de 
mentor. Deze mentor zal, als dat nodig is, 
ook degene zijn die van school uit contact 
opneemt met de ouders.

Zorg voor de leerlingen
Er is een mentor bij wie uw kind altijd 
terecht kan. Deze is ook de aanspreek-
persoon voor u als ouders.
Als uw kind op de een of andere manier 
extra hulp nodig heeft, dan kan dat via 
de mentor geregeld worden. De meeste 
scholen hebben een ondersteuningsteam 
waarin specialisten zitten op het gebied 
van leerlingzorg. Op de meeste scholen 
worden o.a. remedial teaching, faalangst-
eductietrainingen, sociale vaardigheids-
trainingen aangeboden. 
Als u daar meer over wilt weten, kan dat 
rechtstreeks via de school waar hij/zij  
misschien naar toe wil. Ook als u vragen 
heeft over hoe de school omgaat met  
bijv. dyslexie.

Wat gaat het kosten?
Onderwijs moet voor iedereen toegan-
kelijk zijn. Daarom betaalt de overheid 
het overgrote deel van de kosten van het 
onderwijs in Nederland. De rest betalen 
leerlingen of hun ouders. De hoogte van 
de schoolkosten varieert per leerjaar 
(denk aan de pakketkeuze) en wordt 
vastgesteld in over leg met de mede-
zeggenschapsraad.
Schoolkosten zijn kosten die samen-
hangen met school en onderwijs maar 
niet wettelijk zijn vastgelegd en niet door 
de rijksoverheid aan de scholen worden 
betaald. Onder schoolkosten vallen de 
overige schoolkosten of verstrekkingen, 

de kosten voor activiteitenweken en de 
ouderbijdrage.

Boeken
Sinds 2008 stelt de overheid de leerboeken 
gratis ter beschikking aan de leerlingen. 
De scholen zijn verantwoordelijk voor de 
uitvoering van de regeling en ontvangen 
hiervoor jaarlijks een bedrag.
Onder de gratis te verstrekken leermid-
delen vallen nadrukkelijk niet: atlassen, 
woorden boeken, een agenda, computer 
of laptop, rekenmachine, sportkleding, 
gereedschap e.d.

Niet wettelijk verplichte ouderbijdrage
Bijna alle scholen vragen aan alle ouders 
van de leerlingen jaarlijks een vrijwillige 
ouderbijdrage. Dit bedrag wordt besteed 
aan middelen die niet door de overheid 
vergoed worden, maar erg belangrijk zijn 
voor de leerlingen. Het gaat om zaken 
die niet tot het gewone lesprogramma 
behoren, maar die te maken hebben met 
het profiel van de school, datgene waarin 
de school zich onderscheidt.  
Hieronder vallen bijvoorbeeld:
•  ondersteuning culturele en 

identiteitsactiviteiten;
•  mediatheek/ informatievoorziening;
•  introductieactiviteiten;
•  sportevenementen voor alle leerlingen;
•  ouder- en medezeggenschapsraden;
•  zorg- en hulpverlening.

Het bedrag dat in rekening wordt gebracht 
is vastgesteld in overleg met en na 
instemming van de medezeggenschaps-
raad.

Overige schoolkosten of verstrekkingen
Om het onderwijs te kunnen volgen, 
heeft de leerling naast boeken ook 
andere middelen nodig. Bijvoorbeeld een 
kopieerpas of het gebruik van een locker. 
Deze middelen worden niet (altijd) door 
de school verstrekt. Wel kunnen ze via de 
school worden gekocht/gehuurd. Soms 
is het praktischer (en voor de ouders 
voordeliger) dat de school bepaalde zaken 
centraal inkoopt en verstrekt of uitleent 
aan de leerlingen. Zoals: 
•  het materiaal voor beeldende vakken 

(tekenen en handvaardigheid), 
techniek e.d.

•  software

Activiteiten en excursies
Ter ondersteuning van het onderwijs 
organiseren scholen korte of langere 
excursies en werkweken. De vervoers- 
en verblijfskosten worden in rekening 
gebracht.

Tegemoetkoming schoolkosten
Onder bepaalde voorwaarden kunnen 
leer lingen en/of hun ouders in aanmerking 
komen voor een tegemoetkoming in de 
studiekosten. Die voorwaarden hebben te 
maken met de school waarop de leerling 
zit, de leeftijd, de nationaliteit en het 
inkomen van de ouders. 
Voor meer informatie: www.duo.nl en 
www.leergeldarnhem.nl.

http://www.duo.nl
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Elke leerling heeft recht op passend 
onderwijs: een onderwijsplek die 
aansluit bij de talenten en mogelijk
heden van een leerling. Soms 
kan het zo zijn dat een leerling 
extra ondersteuning op school 
nodig heeft om een diploma te 
kunnen behalen. Een school heeft 
zorgplicht als een leerling een extra 
ondersteuningsbehoefte heeft. 
Zorgplicht betekent dat scholen 
ervoor moeten zorgen dat iedere 
leerling die op hun school zit, of die 
zich bij hun school aanmeldt, een 
passende onderwijsplek krijgt. 

Zorgplicht in een aantal stappen

 Stap 1: de aanmelding
 Eerst meldt u uw zoon of dochter aan op 
school. Hiervoor vult u een aanmeldings-
formulier in, dat u ondertekent en naar 
school stuurt. Vervolgens beoordeelt de 
school het formulier. De school kijkt hier-
bij naar vier zaken: is er plek op de school 
van aanmelding, respecteren ouders 
en leerling de grondslag van de school, 
biedt de school het onderwijsniveau dat 
de basisschool adviseert en is er een on-
derwijskundig rapport van de school van 
herkomst? Is het antwoord op deze vier 
vragen ja? Dan wordt de aanvraag verder 
in behandeling genomen. 

 Stap 2: de ondersteuningsvraag
 De school onderzoekt of uw zoon of 
dochter extra ondersteuning nodig heeft. 
U heeft hierbij een informatieplicht.  
Dit betekent dat u het moet aangeven 
als u denkt dat uw kind extra zorg nodig 
heeft. Vaak kan de school binnen de regu-
liere ondersteuning (basisondersteuning) 
de juiste begeleiding organiseren.

Stap 3: extra ondersteuning
Als uw zoon of dochter extra ondersteu-
ning nodig heeft, onderzoekt de school 
of zij die zelf kan bieden. Zo ja, dan wordt 
een plan opgesteld waarin de extra onder-
steuning wordt beschreven (het OOP). 

Samenwerkingsverband
De school kijkt bij de zorgplicht goed naar 
wat een leerling nodig heeft en probeert 
dit eerst zelf te organiseren. Soms kan ze 
de zorg die nodig is, niet zelf bieden.  
Dan moet ze een andere goede plek voor 
deze leerling zoeken. Dit kan zijn in het 
gewone voortgezet onderwijs of in het 
voortgezet speciaal onderwijs. In ieder 
geval overlegt de school altijd goed met 
de ouders. 
Scholen werken samen in een samen-
werkingsverband. Hierdoor kan goed  
worden afgestemd wat voor iedere  
leerling de beste onderwijsplek is.  
De samenwerkings verbanden zijn voor 
ouders, scholen en hulpverleners ook de 
vraagbaak voor alles wat met onderwijs  
te maken heeft. 

Meer weten?
•   Samenwerkingsverband Arnhem: 
  www.swv2506.nl of bel het  

Onderwijsloket: (026) 365 03 21
•  Samenwerkingsverband De Liemers: 

www.swvdeliemers.nl of bel 
 (0316) 34 16 18
•  Samenwerkingsverband Zutphen: 

www.swvregiozutphen.nl of bel  
(0575) 51 52 20

PASSEND ONDERWIJS
EEN PASSENDE PLEK VOOR ELKE LEERLING

http://www.swv2506.nl
http://www.swvdeliemers.nl
http://www.swvregiozutphen.nl
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Nieuwsgierigheid en brede ontwikkeling
We vinden dat onderwijs nieuwsgierig 
moet maken. En dat jij het beste wordt 
voorbereid op de toekomst, als je uit-
gedaagd wordt om de lat hoog te leggen. 
Als het gaat om cognitieve ontwikkeling, 
maar ook als het gaat om jouw talenten,  
je persoonlijke ontwikkeling en maat-
schappelijke betrokkenheid. 
Die hoge lat zie je terug in onze goede  
resultaten. In de afbeelding zie je onze 
slagingspercentages van afgelopen jaar.

Je eigen plek in de wereld
De wereld om ons heen verandert snel. 
En ons onderwijs verandert mee. Iedere 
leerling heeft eigen talenten en eigen 
ontwikkelpunten. Daarom stelt iedere 
leerling bij ons zelf zijn eigen leerdoelen 
op. Je volgt uitdagend onderwijs dat 
aansluit bij jouw wereld – maar ook je 
ogen opent voor nieuwe dingen. Dat  
ondersteunen we met eigentijdse en 
flexibele voorzieningen. Zo leer je je  
eigen plek in te nemen in de wereld,  
sterk en met vertrouwen. 
Medewerkers op onze scholen geven zelf 
het goede voorbeeld. Iedereen is bereid 
om zich verder te ontwikkelen. Samen 
met jou en je ouders werken we aan 
steeds beter onderwijs. Onderwijs dat 
uitdaagt en relevant is voor jou, je  
toekomstige werkgevers én de  
maatschappij. 

Het Arentheem College is er voor iedereen 
uit Arnhem en omgeving. Leerlingen kun
nen bij ons alle opleidingen volgen, van de 
praktijkschool tot het gymnasium. En welke 
opleiding je ook kiest: we dagen je uit tot 
excellentie op je eigen niveau. We stimule
ren je het beste uit jezelf te halen. 

Het Arentheem College 
bestaat uit 3 scholen:

Thomas a Kempis 
Havo, atheneum & gymnasium+
pagina 8-9

Titus Brandsma
Mavoplus, havo & Wereldklas
pagina 10-11

Leerpark Presikhaaf 
Vmbo & mbo, pagina 12
Praktijkschool, pagina 13
Beroepsmavo, pagina 14

De algemeen directeur is de heer  
L.J. (Leenderd) van der Deijl. 
De centrale dienst is gevestigd op 
Kramersgildeplein 3 te Arnhem.

100 LEERPARK VMBO BASIS

TITUS BRANDSMA MAVO92

THOMAS A KEMPIS HAVO 83

THOMAS A KEMPIS VWO92

LEERPARK VMBO KADER 100

ARENTHEEM COLLEGE

VAN PRAKTIJKSCHOOL 
TOT HET GYMNASIUM
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KOM KENNISMAKEN

Open dag
Zaterdag 2 februari 2019 

9.30 - 13.30 uur

Informatieavond en 
minilessen

Voor ouders en 
leerlingen groep 8

Atheneum
Dinsdag 19 februari 2019 

19.30 - 21.00 uur

Gymnasium+

Donderdag 21 februari 2019 
19.30 - 21.00 uur 

Havo
Dinsdag 26 februari 2019 

19.30 - 21.00 uur

Bezoekadres
Thomas a Kempislaan 25 

6822 LR Arnhem 
T (026) 443 21 13 

E thomasakempis@ 
arentheemcollege.nl

L@ThomasArentheem
F /ArentheemCollegeThomas AKempis

Directie
E.J. van der Kruk

Drs. N.A. van der Graaff 

Leren met ambitie …
Ambitie betekent: weten waar je heen  
wilt en regie nemen over hoe je daar gaat  
komen. Daar willen we je op Thomas bij hel-
pen. Je wordt uitgedaagd na te denken over 
wat je wilt leren en daarin keuzes te maken. 

… voor nieuwsgierige mensen
Op Thomas volg je havo, atheneum of 
gymnasium. Gedurende je schoolcarrière 
zijn er binnen iedere opleiding keuzes 
voor verbreding, verdieping en ook voor 
extra begeleiding. Je mentor helpt je bij 
het maken van deze keuzes door je uit te 
dagen en je met vragen verder te helpen. 
Op deze manier is er alle ruimte voor je 
nieuwsgierigheid naar de wereld. We leren 
je om verantwoordelijkheid te nemen en 
zelf mee te sturen.

De ideale leeromgeving
De sfeer op onze school is veilig en posi-
tief. Iedereen voelt zich gezien en gekend. 
Dat geeft vertrouwen om fouten te  
maken, daarvan te leren en je doelen  
te behalen. Je werkt aan je talenten  
en je toekomst. 

Bij ons begin je in klas 1 van de havo, het 
atheneum of het gymnasium. Je basis-
school geeft ons aan op welk niveau je 
het best kunt beginnen. In het eerste jaar 
haal je mooie cijfers op een niveau dat bij 
je past. Sommige leerlingen kiezen direct 
voor extra uitdaging en andere leerlingen 
hebben de mogelijkheid om extra onder-
steuning te krijgen. Welke keuzes je 
maakt beslis je samen met je mentor 
gedurende het jaar en leg je vast in je 
portfolio. Dat geeft je inzicht in je  
ontwikkeling. 
Als je verder komt op Thomas, krijg je 
steeds meer keuzes. Je kunt kiezen voor 
muziektheater (Spaak), vooropleiding 
conservatorium of projecten en modules 
die aansluiten bij de vakken die je al hebt. 
Soms besluiten we aan het eind van een 
jaar samen met jou dat het verstandig is 
om een stapje omhoog of omlaag te pro-
beren. Maar altijd geldt: de keuzes nemen 
toe en je wereld wordt breder.

Havo
Je wilt graag weten waarom je iets leert 
en wat het te maken heeft met de wereld 
om je heen. Je wilt niet alleen maar met je 
neus in de boeken zitten en werkt graag 
naar een concreet doel toe. Dan zit je bij 
ons op de havo op de goede plek. 
Gedurende de onderbouw maak je kennis 
met de verschillende stromingen die je in de 
bovenbouw kunt kiezen. Die stromingen 
noemen we ondernemend leren.  

THOMAS A KEMPIS

HAVO, ATHENEUM, GYMNASIUM+

Je wilt er wat van maken in het leven?  
Dat komt goed uit! Op Thomas a Kempis haal 
je niet alleen een diploma, je ontdekt ook 
waar je kracht ligt. Wij helpen je om goede 
prestaties te leveren. Alleen en samen met 
anderen.

www.arentheemcollege.nl
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We hebben een cultuur, exact en economie-
stroming. Je gaat op excursies bij bedrijven 
en musea, leert zelf onderzoek doen of richt 
een eigen bedrijf op. Er is veel mogelijk.

Atheneum
Wil je altijd precies weten hoe het zit?  
Ben je geïnteresseerd in hoofdlijnen maar 
ook in details? Dan past het atheneum bij 
jou. We dagen je graag uit om verder te 
kijken dan alleen de lesstof. 
Behalve het vaste programma kun je ook 
buiten de les kiezen voor extra uitdaging. 
We bieden in de onderbouw Chinees aan 
als extra vak en je kunt meedoen met 
Thomas Universalis. Dit laatste program-
ma loopt door tot in klas 6. Je kunt steeds 
weer nieuwe modules kiezen: van school-
krant tot een taal op topniveau. En van 
het vak Mode tot een extra uitdagende 
vorm van wiskunde.

Gymnasium+

Ben je op zoek naar uitdaging? Op het 
gymnasium volg je naast de vakken die  
je op het atheneum krijgt, ook Latijn en 
Grieks. Bij deze vakken leer je de taal van 
de Grieken en Romeinen beheersten.  

Je leest humoristische geschiedenis, 
lichtzinnige filosofie, meeslepende verha-
len over ondeugende goden en vervloekte 
families en ga zo maar door.

Lessen en projecten
Ons gymnasium is een gymnasium+. In de 
onderbouw volg je minder lessen dan op 
het atheneum en werk je samen met klas-
genoten aan projecten. Je leert op het 
gymnasium+ om hard te werken en goed 
te plannen. Je wordt uitgedaagd na te 
denken over wat je wilt leren en krijgt veel 

vrijheid en verantwoordelijkheid in de pro-
jecten. Je mag zelf het type project en het 
onderwerp bepalen. Een begeleider helpt 
je bij het maken van deze keuzes tijdens 
zogenaamde gym+ uren. In de bovenbouw 

word je ook uitgedaagd om zelf regie te 
nemen in wat je leert. Misschien is het 
voor jou niet nodig om alle lessen te vol-
gen en is er ruimte voor verdieping, ver-
breding of een eigen project. Ook in de 
bovenbouw is er een begeleider die je 
helpt je om de beste keuzes te maken. 

Gymnasium+ vleugel
Veel lessen volg je in een speciale gymna-
sium+ vleugel van het gebouw. Zo blijft 
het voor jou overzichtelijk. Naast de loka-
len zijn er ruimtes waar je kunt overleggen 
of alleen kunt werken. Je kunt dus altijd 
aan het werk.

Regering 
Het gymnasium+ is altijd in beweging en 
we hebben een regering van leerlingen die 
meedenkt hoe de opleiding zich kan ont-
wikkelen. Ieder jaar organiseren de leer-
lingen een verkiezing. Leerlingen maken 
partijen en proberen zo veel mogelijk 
stemmen te krijgen van de gymnasium+ 
leerlingen. Aan het einde wordt er een  
coalitie gevormd die gaat regeren. 

Toelating
Ben jij er helemaal klaar voor om het bes-
te uit jezelf te halen? Dan is onze school 
iets voor jou! Je hebt voor de havo mini-
maal een havo-advies en voor het athe-
neum een havo/vwo of een vwo-advies 
nodig. Denk je graag mee over wat je wilt 
leren en heb je een vwo-advies, dan is het 
gymnasium+ iets voor jou. 
Heb je een gemengd havo/vwo-advies en 
twijfel je over de best passende opleiding? 
Dan nemen we na overleg met jou,  
je ouders en je basisschool een besluit.

JE WORDT UITGEDAAGD NA TE DENKEN 
OVER WAT JE WILT LEREN EN DAARIN KEUZES TE MAKEN 
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www.arentheemcollege.nl

Je kunt op Titus Brandsma vier  
opleidingen volgen: 
• Mavoplus
• Zesjarige havo
• Havo
• Wereldklas

Je krijgt de kans om te groeien in een 
twee jarige brugperiode: mavo-havo.  
Je kunt wisselen van niveau, zonder dat je 
naar een andere klas hoeft. In het derde 
leerjaar volg je de opleiding die het beste 
bij je past: mavo of havo. Na de derde blijf 
je bij ons voor de mavoplus of voor de  
bovenbouw havo. We bieden je op de havo 
de profielen Economie & Maatschappij en 
Cultuur & Maatschappij. Voor de overige 
profielen werken we samen met Thomas  
a Kempis.

Rust en structuur
Bij ons voel je je gemakkelijk thuis.  
Onze school is klein en veilig. Docenten en 
leerlingen kennen elkaar, en je hebt in de 
brugklas een eigen lokaal. Ook hebben we 
een studiezaal. Hier ga je onder begelei-
ding aan de slag met extra opdrachten of 
je huiswerk. 
In de lessen werken wij met de Junior-
methode: in elke les stellen we het leer-
doel vast, kun je keuzes maken en samen-
werken. Aan het einde kijken we of we het 
leerdoel gehaald hebben. Bovendien kij-
ken we steeds wat jij nodig hebt om goed 
te kunnen leren. 

De wereld in!
We zijn een UNESCO-school. Dat merk je 
in alles. We werken duurzaam en hebben 
aandacht voor cultuur, gezondheid en  
milieu. We hebben een gezonde kantine, 
doen veel aan sport en houden onze 

KOM KENNISMAKEN

Open Huis
Vrijdag 1 februari 2019

19.00 - 21.00 uur

Zaterdag 2 februari 2019
11.00 - 13.00 uur 

Minilessen
Donderdag 13 december 2018

19.00 - 21.00 uur

Woensdag 20 februari 2019
19.00 - 21.00 uur

Bezoekadres
Reigerstraat 25

6883 ER Velp
T (026) 363 38 36
E titusbrandsma@ 

arentheemcollege.nl
L @TitusArentheem

F /TitusBrandsmatitus-
brandsmaarentheem

Directie
Mevr. S. (Siska) van der Kooi

Afdelingsleider 
onderbouw en Wereldklas

R.I. (Ruud) de Lugt

Afdelingsleider havo
Mevr. M.J.M.H.W. (Miranda) Phoelich

www.arentheemcollege.nl

MAVOPLUS, HAVO EN WERELDKLAS

TITUS BRANDSMA
Op het Titus Brandsma word je stap voor 
stap wereldwijs. De kwaliteit van ons 
onderwijs is hoog en gericht op maatwerk 
en ondernemerschap. Het onderwijs vindt 
plaats in een kleinschalige omgeving met 
de nodige structuur. Je kunt bij ons terecht 
voor de mavo, havo en Wereldklas.
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CO2-uitstoot zo laag mogelijk. Bij ons word 
je vaardig met ICT (je werkt met een eigen 
laptop) en doe je veel aan projecten (bij-
voorbeeld gps-tochten). Je krijgt dage-
lijks extra rekenen en taal en volgt in de 
onderbouw altijd een extra wereldvak: 
Science, Sport & Gezondheid, Digi-Media, 
of Theater. Voor deze vakken ga je ook de 
buitenwereld in. 

Mavoplus en zesjarige havo
Mavoplus is een mavo-opleiding (theore-
tische leerweg) met een extra praktijk-
gericht vak. Hierdoor worden je slagings-
kansen groter en ben je uitstekend 
voorbereid op een opleiding op het mbo. 
Wil je liever naar de havo, maar weet je 
niet of je dat in één keer lukt? Dan kies je 
de zesjarige havo. Je haalt dan eerst je 
mavodiploma, met onder meer extra  
lessen Nederlands, Engels en wiskunde. 
Hiermee kun je de laatste twee jaar van  
de havo beter aan.

Havo
Kies jij voor de havo? Dan maak je in de 
onderbouw je al kennis met ondernemend 
leren, om in de bovenbouw de juiste keuze 
te kunnen maken. Bij ons kun je in de  
bovenbouw de profielen Economie & 
Maatschappij en Cultuur & Maatschappij 
volgen. Één dag in de week staat in het 
teken van kunst of sportmanagement. 
Dan leer je presenteren, samenwerken, 
verschillende hbo-competenties, en het 
beste uit jezelf naar boven te halen.  
Je gaat vaker naar bedrijven, loopt vaker 
stage en zal meer praktijkgericht werken. 
Toch een ander profiel? Dat kan vanaf 
havo 4 op Thomas a Kempis.

Wereldklas
Ben jij nog niet helemaal klaar om de stap 
te zetten naar het voortgezet onderwijs? 
Dan is onze Wereldklas echt iets voor jou. 
De Wereldklas is een tussenjaar: een jaar 
tussen de basisschool en de brugklas in. 
Daardoor kun je jezelf verder ontwikkelen 
en ben je beter voorbereid op de rest van 
het voortgezet onderwijs. Je doet met de 
Wereldklas een jaartje extra over je 
middel bare school, maar daar krijg je veel 
voor terug. Je groeit en leert wat je wel en 
wat je niet wilt of kunt. Ook besteed je 
veel aandacht aan samenwerken en  
zelfstandig werken. Je wordt letterlijk  
en figuurlijk sterker.

KIEZEN VOOR TITUS!
•	 GOEDE	ONDERWIJS-
 RESULTATEN
•  KLEINSCHALIGE EN 
 VEILIGE LEEROMGEVING
•	 VEEL	KEUZEMOGELIJKHEDEN
• STRUCTUUR IN HET 
 LEERPROCES
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KOM KENNISMAKEN

Open Huis
Zaterdag 19 januari 2019

10.00 - 15.00 uur

DO IT! voor groep 8
Vrijdag 30 november 2018 

(ochtend)
Vrijdag 18 januari 2019 

(ochtend)

Informatieavond
Vrijdag 30 november 2018

16.00 - 20.30 uur

Dinsdag 12 maart 2019
18.30 - 20.30 uur

Dinsdag 4 juni 2019
18.30 - 20.30 uur

Bezoekadres
IJssellaan 89

6826 DM Arnhem
T (026) 362 91 52

E leerparkpresikhaaf@
arentheemcollege.nl
L @LPPresikhaaf

F /Leerparkpresikhaaf

Directie
Mevr. G.G.L. Kersten

Contactpersonen
Mevr E.T.T.M. Puts, afdelingsleider

e.puts@arentheemcollege.nl

Mevr. G. Kooijman, intaker
g.kooijman@arentheemcollege.nl

Vragen? Bel gerust!
Heb je vragen over onze school? 

Of wil je dat we je ergens bij helpen? 
Bel gerust met mevrouw Puts of 

mevrouw Kooijman.

Veel te kiezen op het vmbo
Op het vmbo hoef je nog niet meteen te 
weten welke richting je wilt doen. Pas in 
het derde jaar ga je aan de slag met een 
beroepsopleiding. Dat kan op de kader-
beroepsgerichte leerweg (KBL) of 
basisberoepsgerichte leerweg (BBL).
En dat kan met of zonder leerwegonder-
steuning (lwoo). Je kunt kiezen uit:
•  Economie & Ondernemen
•  Horeca, Bakkerij en Recreatie
•  Zorg & Welzijn
•  Media, Vormgeving en ICT
•  Bouw, Wonen & Interieur
•  Produceren, Installeren & Energie
• Mobiliteit & Transport

Meer praktijk: op school en daarbuiten
Onze school lijkt heel erg op de plek waar 
je straks gaat werken. We hebben er van 
alles. De school wordt ook echt gebruikt 
door mensen uit de buurt. Zo komen er 
gasten eten in ons restaurant. En brengen 
mensen hun auto bij ons in de garage.

Free to do na school
Op het Leerpark zijn we er voor jou, ook na 
de lessen. Tot vijf uur! Je kunt je huiswerk 

maken op een rustig plekje. Of uitleg 
vragen aan docenten. Maar ook meedoen 
aan activiteiten. Bijvoorbeeld gamen, 
tuinieren, fitness of Leerpark Bakt.  
Dat noemen we Free to do.

Begeleiding die bij je past
Heb je veel uitleg nodig of juist weinig?  
Wil je rust of juist niet? Wil je een vak  
op een hoger niveau doen? Dat kan!  
Wij houden rekening met jouw wensen.  
In elke les en bij elke docent. Je krijgt de 
begeleiding die bij je past.

DO IT! Talentenprogramma
Je kiest één middag in de week zelf waar 
je aan wilt werken in ons DO IT! Talenten-
programma. Je bent praktisch bezig, 
ontdekt waar je goed in bent en je leert 
veel vaardigheden. Bijvoorbeeld samen-
werken, zelfstandig werken, creatief 
denken en organiseren. 

Extra ondersteuning
Sommige leerlingen hebben nog meer 
aandacht en structuur nodig. Zij krijgen 
tijdens de lessenmeer aandacht van een 
ondersteuner. Verder hebben we de 
ondersteuningsklas (Oké). Dit is een klas 
waar je altijd terecht kunt als jij daar 
behoefte aan hebt en voor aangemeld 
bent. In de Oké kan je tot rust komen en is 
er ruimte voor persoonlijke aandacht. 

Blijven voor het mbo 
Je kunt je leerroute op het Leerpark 
afronden met een mbo-opleiding. Wil je 
en kun je sneller? Dan volg je de vakman-
schapsroute. Een deel van je mbo doe je 
dan al op het vmbo. Groot voordeel is  
dat je vmbo en mbo precies op elkaar 
aansluiten. Je kent de school en je 
docenten, je bent veel praktisch bezig  
en intussen haal je je mbo-diploma.  
Dat levert tijdwinst op. We werken op 
mbo-niveau samen met ROC A12.www.arentheemcollege.nl

VMBO EN MBO

LEERPARK PRESIKHAAF
Wie ben je? Wat kun je? Wat zijn je dromen? 
Op het Leerpark ga je dit ontdekken door 
meer te doen: tijdens de lessen, de DO
IT uren, en de vele activiteiten in en rond 
de school. In de video op onze website 
vertellen we je er alles over.

LEERPARK DOET NOG MEER!
- BRUGKLASKAMP 
-  BUITENLANDREIS IN KLAS 3 
-  VEEL LEUKE EXCURSIES 
-  THEMASPORTDAGEN
-  PRAKTIJKDAGEN
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KOM KENNISMAKEN

Open Huis
Zaterdag 19 januari 2019
10.00-15.00 uur

DO IT! voor groep 8
Vrijdag 30 november 2018 
(ochtend)
Vrijdag 18 januari 2019 
(ochtend)

Informatieavond
Vrijdag 30 november 2018
16.00 - 20.30 uur

Dinsdag 12 maart 2019
18.30 - 20.30 uur

Dinsdag 4 juni 2019
18.30 - 20.30 uur 

Bezoekadres
IJssellaan 89
6826 DM Arnhem
T (026) 362 91 52
E leerparkpresikhaaf@
arentheemcollege.nl
L @LPPresikhaaf
F /Leerparkpresikhaaf

Directie
Mevr. G.G.L. Kersten

Contactpersonen
J. van Steinvoorn, afdelingsleider
j.vansteinvoorn@arentheemcollege.nl

E. van der Vee, intaker
e.vandervee@arentheemcollege.nl

Een eigen plekje
De Praktijkschool heeft op Leerpark  
Presikhaaf een eigen plek. Met een eigen 
ingang. Je krijgt les in mooie lokalen.  
De keuken is net als de keuken in een echt 
restaurant. Er is ook een groot techniek-
lokaal en mooie sportzalen. Het kunst-
lokaal vind je vast prachtig. 

Op het LEERpark DOE je meer!
•  DO-IT!: één middag per week doe je  

extra dingen. Bijvoorbeeld sport,  
beauty, ICT of theater.

•  Free to do: elke middag kun je tot vijf uur 
op school blijven. Je kunt muziek maken, 
iets bakken, sporten of tuinieren. 

•  In de video op onze website vertellen 
we je er alles over.

Hulp die bij jou past
Je werkt op je eigen manier. En de docen-
ten kennen jou goed. We maken samen 
met jou en je ouder(s)/verzorger(s) een 
plan speciaal voor jou. Daarin staat wat je 
graag wilt leren en wat jij moet weten als 
je straks gaat werken. Je krijgt precies de 
hulp en aandacht die je nodig hebt.

Klas 1, 2 en 3 
De Praktijkschool duurt vijf jaar. In klas 
één en twee volg je vakken op school.  
Je krijgt taal, rekenen, sport en 
computer les. Verder krijg je koken, Mens 
en natuur, Facilitaire dienstverlening,  
Detailhandel en logistiek, techniek en 
kunst. Ook leer je wat je kunt doen in je 
vrije tijd. En hoe je kunt omgaan met  
andere mensen. Je gaat vaak met je  
docent buiten de school aan de slag.  
Al in jaar 1 beginnen we met een stage  
in je eigen school! In het derde jaar loop  
je groepsstage.
Gaat het in het eerste jaar erg goed op de 
Praktijkschool? Dan kun je doorstromen 
naar het vmbo. Je kunt dan gewoon op 
Leerpark Presikhaaf blijven.

Na het derde jaar
In het vierde jaar heb je je eigen stage.  
Je kiest dan ook je praktijkvak. Je kunt 
kiezen uit:
• Techniek 
•  Detailhandel & Logistiek
• Facilitair
• Horeca

We helpen je op weg naar werk 
Wij helpen je om een baan te vinden en te 
houden. Dat doen we met hulp van de ge-
meente. We blijven kijken hoe het met je 
gaat.

Aanmelden?
Je mag vanaf 12 tot 18 jaar naar de Prak-
tijkschool. Je ouders melden je aan in 
overleg met je basisschool. Je basis-
school zorgt voor een onderwijskundig 
rapport. Onze onderzoekscommissie  
bekijkt dit rapport en beslist of je mag  
komen. Bel gerust met meneer Van  
Steinvoorn of mevrouw Van der Vee  
als je hier vragen over hebt.

ÉÉN MIDDAG PER WEEK 
DOE JE EXTRA DINGEN ZOALS 
BIJVOORBEELD SPORT, 
BEAUTY, ICT OF THEATER! 

www.arentheemcollege.nl

PRAKTIJKSCHOOL

LEERPARK PRESIKHAAF
Op de Praktijkschool leer je door te doen. 
En je krijgt extra veel steun en begeleiding. 
Zo helpen we je op weg naar werk dat bij 
je past. Ook bereiden we je voor op een 
zelfstandig leven.
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KOM KENNISMAKEN

Open Huis
Zaterdag 19 januari 2019

10.00 - 15.00 uur

DO IT! voor groep 8
Vrijdag 30 november 2018 

(ochtend)
Vrijdag 18 januari 2019 

(ochtend)

Informatieavond
Vrijdag 30 november 2018

16.00 - 20.30 uur

Dinsdag 12 maart 2019
18.30 - 20.30 uur

Dinsdag 4 juni 2019
18.30 - 20.30 uur

Bezoekadres
IJssellaan 89

6826 DM Arnhem
T (026) 362 91 52

E leerparkpresikhaaf@
arentheemcollege.nl
L @LPPresikhaaf

F /Leerparkpresikhaaf

Directie
Mevr. G.G.L. Kersten

Contactpersonen
J.E.M. Menting, afdelingsleider

a.menting@arentheemcollege.nl

G. Kooijman, intaker
g.kooijman@arentheemcollege.nl

De beroepsmavo is gewoon vier jaar. En je 
krijgt alle vakken om je diploma vmbo TL/
GL te halen. Het verschil is dat je de theo-
retische vakken in 80 procent van de tijd 
doet. Voor je idee: wat je normaal in vijf 
dagen doet, doe je nu in vier. In de tijd die 
je overhoudt, doe je leuke en praktische 
projecten. Bijvoorbeeld op het gebied van 
technologie, ondernemerschap, Care, 
Food & Beverage. 

In de school én erbuiten
Op het Leerpark doe je meer! Wij hebben 
moderne voorzieningen, zoals een 
restaurant, een garage, een plantenkas en 
praktijklokalen voor de zorg. Daar kun je 
dus uitstekend aan de slag. Maar daar 
blijft het niet bij. Samen met bedrijven uit 
de omgeving zorgen we ervoor dat je 
projecten ook nut hebben buiten de 
school. En daar leer je extra veel van!

Met alle extra’s van Leerpark Presikhaaf
Leerlingenbegeleiding is een van de 
dingen waar we goed in zijn. Zo hebben we 
een ondersteuningsklas (Oké) waar extra 
structuur en aandacht is. En werken we 
altijd op het niveau dat het beste bij jou 
past. Veel uitleg, of juist weinig, veel 
samenwerken, of juist meer zelf doen. 
Wat jij maar nodig hebt.

 Zodat jij klaar bent voor de toekomst
De beroepsmavo is niet alleen leuk, je 
bent ook beter voorbereid op de toe-
komst. Je hebt immers meer gezien  
en gedaan én je hebt al ervaring met 
verschillende beroepen en technieken. 
Daardoor kom je minder voor verrassin-
gen te staan en weet je beter wat je wilt. 
Of het nou een mbo-opleiding is, of 
doorstromen naar de havo: het kan 
allemaal!

Vragen? Bel gerust!
Heb je vragen over onze beroepsmavo?  
Of wil je dat we je ergens bij helpen?  
Bel gerust Arjan Menting op nummer  
(026) 362 91 52.

TIJD	OVER	VOOR	LEUKE	PROJECTEN	
WAAR JE ECHT WAT AAN HEBT

BEROEPSMAVO

LEERPARK PRESIKHAAF
Heb je een vmbo GL of TLadvies, en wil 
je niet alleen in de boeken zitten, maar ook 
graag dingen dóén? Dan kun je doorstromen 
naar onze beroepsmavo. Je bent dan 
helemaal klaar voor een opleiding op  
mbo4niveau of de havo. 

www.arentheemcollege.nl
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Open Dagen
Vrijdagavond 25 januari 2019
Zaterdagochtend 26 januari 2019

Minilessen
Vrijdag 25 januari 2019

Geef je op via: 
velp@aeres.nl of de website

Bezoekadres
Pinkenbergseweg 5f
6881 BA Velp
T (088) 020 52 00
E vmbo.velp@aeres.nl
I www.aeresvmbo-velp.nl
F /aeres.velp
L @AeresVelp

 /aeresvelp

Teamleiders vmbo
S. Bloemberg 
C. Bartels

Vanaf schooljaar 2017-2018 verzorgt Aeres 
VMBO Velp onderwijs in een volledig  
gerenoveerd en gemoderniseerd gebouw  
aan de Pinkenbergseweg 5f in Velp. In een 
natuurrijke omgeving krijg je de mogelijk-
heid je verder te ontwikkelen in een  
kleinschalige en sfeervolle nieuwe school. 
Daarnaast werk je samen met klasgenoten 
en docenten naar een vmbo diploma toe, 
waarbij persoonlijke aandacht voorop staat.

Alle leerwegen
Binnen Aeres VMBO Velp zijn alle  
leer wegen mogelijk; met of zonder  
leerwegondersteuning (LWOO):
• Theoretische leerweg
• Gemengde leerweg
•  Kaderberoepsgerichte leerweg
•  Basisberoepsgerichte leerweg

Aan het eind van klas 2 bepalen we welke 
leerweg het beste bij jou past.

Groen en creatief
Creativiteit en natuur komen samen  
bij Aeres. Ben jij creatief of is natuur  
belangrijk voor jou, dan ben je aan het 
juiste adres. Veel vakken hebben met  
creativiteit en natuur te maken. In klas 1 
worden zelfs extra vakken aangeboden. 
Paard, Beeld & Geluid en Creatief zijn  
specialisaties waaruit je kunt kiezen. 
In klas 2 wordt Beeld & Geluid ook aan-
geboden. Ook in klas drie en vier hebben 
we de creatieve en groene vakken verder 
uitgebreid. De nieuwe keuzevakken bieden 
de leerlingen nog meer. 

Deze vakken zijn groen en creatief, maar 
ook gezondheid, administratie en onder-
nemerschap zijn belangrijk.

Trots op jezelf
Zoals op elke school staat de leerling  
centraal. Bij Aeres is dit zeker ook het  
geval. Jij bent wie je bent. Geen nummer, 
maar een leerling die zich thuis voelt en 
zichzelf mag zijn. Aan het eind van de  
vierde klas kijk je met veel goede herinne-
ringen terug op jouw Aerestijd en heb je 
een diploma waar je trots op mag zijn.

Persoonlijk contact
Binnen een kleine organisatie als Aeres 
VMBO Velp zijn de lijnen kort. Je kent snel 
alle docenten en zij kennen jou. Dit bete-
kent dat er vlot geschakeld kan worden. 
Het contact tussen ouders, mentor of 
zorgcoördinator is dan snel gelegd.

Theorie en praktijk
Aeres is van oorsprong een groene school. 
Werken in de natuur met planten, bloemen 
en dieren. Naast deze praktijk is er ook 
voldoende aandacht voor de theorie.  
Net als op iedere andere vmbo worden  
onder andere Nederlands, bio logie en 
 Engels gegeven. Een mooie combinatie 
van theoretisch- en praktijkgericht leren.

Doorstroom naar mbo of havo
Na vier jaar heb je een diploma op zak.  
Je hebt de mogelijkheid om door te  
stromen naar Aeres MBO Velp of naar  
alle andere mbo’s.  
Je bent niet gebonden aan het groene  
onderwijs. Ook kapster, verpleegkundige  
of ICT’er behoren tot de mogelijkheden. 
Met een theoretisch diploma kun je je 
zelfs aanmelden op een havo.

Je voelt je snel thuis op onze school!

AERES VMBO VELP (VOORHEEN GROENHORST VELP)

GEEN LOTING OF 
WACHTLIJST	VOOR	KLAS	1

JE BENT VAN 
HARTE WELKOM!

KLEINSCHALIG, 
VEILIG EN VERTROUWD!

www.aeresvmbo-velp.nl

VMBO-TL/GL, VMBO-KB, VMBO-BB

Ben je creatief of houd je van de natuur dan 
is Aeres VMBO Velp (voorheen Groenhorst 
Velp) jouw school. Wij zijn een vmboschool 
waar 440 leerlingen in een veilige, uitdagende 
en groene omgeving leren. Persoonlijke 
aandacht en het benutten van jouw kwalitei
ten zijn belangrijk binnen onze school.
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Christelijk
Guido is een snel groeiende school voor 
christelijke ouders en leerlingen. Wij gaan 
voor jou om wie je bent, niet om wat je al 
kunt. We gaan respectvol en positief met 
jou om. Daar kun je op rekenen!

Persoonlijk
Guido heeft ruim 220 leerlingen en is 
geen ‘leerfabriek’. Guido is een school 
met een prettige sfeer. Iedere klas heeft 
twee mentoren. Zo kan je mentor echt 
aandacht aan jou geven, zodat we je op 
school goed begeleiden. 

Modern
Guido is een moderne school en dat 
merk je in de lessen. Je leert veel door te 
ervaren en te ontdekken. We gebruiken 
niet alleen boeken, maar ook websites en 
apps. Je werkt op Guido dan ook met je 
eigen laptop of tablet. We hebben jonge, 
enthousiaste docenten die ook van jou 
willen leren. Op Guido leer en doe je veel 
door samen te werken. Samen doen, 
ervaren en ontdekken... Dat is Guido! 

Flexibel 
Iedere lesdag heb je naast de gewone, 
een aantal keuzewerktijduren. Jij kiest 
wat je doet, met wie je samenwerkt en 
hoe je leert. Je werkt aan taken die je met 
je mentor inplant. In de bovenbouw mag je 
samen met je mentor kiezen welke lessen 
je volgt. Wij passen onze lessen zoveel 
mogelijk aan op wat jij nodig hebt.

KOM KENNISMAKEN

Junior College*
Dinsdag 20 november 2018 

Ontdek hoe de lessen er in 
projectweken op Guido uit zien.

Open Huis**
Woensdag 30 januari 2019 

Maak kennis met leerlingen, 
leraren en proef de sfeer.

Open Lesweek*
18 t/m 21 februari 2019 

Ervaar hoe een dag met  
lessen er op Guido uitziet.

Liever een persoonlijk gesprek 
en rondleiding? 

Bij ons is het elke dag Open Huis! 
Neem contact met ons op  

via mail of telefoon.

* Aanmelden kan via www.guido.nl
** Aanmelden is niet nodig

Bezoekadres
Grensweg 2 

6823 JH Arnhem 
T (026) 442 30 38
L @guidoarnhem
F /guidoarnhem
 /guidoarnhem

Locatiedirecteur 
Mart Drogt

WIJ	PASSEN	ONZE	LESSEN	
ZOVEEL	MOGELIJK	AAN	
OP	WAT	JIJ	NODIG	HEBT

www.guido.nl

VMBO-KL, VMBO-GL/TL, 
HAVO, VWO

GSG GUIDO
Wil jij elke dag met plezier naar je nieuwe 
school gaan? Word jij enthousiast van een 
school die de lessen modern invult en waar 
je wat te kiezen hebt? Wil je geen nummer 
zijn? Kies dan voor Guido! 
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Begeleiding
Op Guido hebben we oog voor wat jij nodig 
hebt. Ergens goed in zijn, betekent niet 
dat je meer werk wilt. Maar misschien wil 
je wel meer uitdaging? Je kunt je aanmel-
den voor een plusgroep. Kun je wel wat 
steun gebruiken? Wij staan bekend om 
onze uitstekende begeleiding.

Weinig huiswerk 
Op Guido maken we het meeste werk  
samen op school. Zodat je niet veel 
schoolwerk mee naar huis neemt.  
Wij vinden het fijn als jij ‘s avonds lekker 
kunt ontspannen zodat je de volgende  
dag weer topfit op school komt.  
Want dan haal je meer uit je dag. 

Kies je vakantie
Bij Guido staan niet alle vakanties vooraf 
vast. De herfst- en voorjaarsvakantie kun 
je zelf kiezen!

Korte lesdagen
Op Guido proberen wij jouw lesdag zo kort 
mogelijk te houden. Zo houdt Guido reke-
ning met je reistijd. De eerste les begint 
om 8.40 uur en je bent bijna altijd rond 
15.00 uur weer vrij.

Resultaten
Ons onderwijs zorgt voor goede scores. 
Je kans van slagen is groot; zo goed als 
alle leerlingen halen ieder jaar hun diplo-
ma. Veel leerlingen starten hun vmbo- 
opleiding bij ons op de Havo. Bijna  
allemaal halen zij hun diploma. 

Opleidingen
• VMBO KL (leerjaar 1 en 2) 
• VMBO GL/TL en TL (leerjaar 1 t/m 4) 
• HAVO 1 t/m 5 
• VWO 1 t/m 3 

Keuzes in de opleidingen:
•  Alle profielen (Havo) en sectoren 

(VMBO)
•  Examen doen in één of  

twee extra vakken
•  Klassieke talen als keuzevak voor  

VWO en Havo (onderbouw)
•  Informatica (VMBO/Havo) en filosofie 

(VMBO) als keuzevak 
•  Veel aandacht voor studies en 

beroepen.
•   Leerwegondersteunend onderwijs 

(LWOO)
•   Stages lopen onder schooltijd 

(maatschappelijke diensttijd)

Starten op Guido
Kies je voor Guido? Dan maak je voor de 
zomervakantie al kennis met je nieuwe 
klasgenoten en mentoren. Na de zomer 
starten we in elke klas met gave activitei-
ten en excursies. Je eerste schooldagen 
zijn erop gericht je klasgenoten (op een 
andere manier) te leren kennen en samen 
plezier te maken. Pas daarna beginnen we 
met lessen. Zo helpen wij jou met plezier te 
beginnen op je nieuwe middelbare school. 
Denk jij ook dat de Guido bij jou past? Kijk 
snel hoe je verder met ons kunt kennisma-
ken. Wij zien er naar uit jou te ontmoeten!

JE EERSTE SCHOOLDAGEN 
ZIJN	EROP	GERICHT	JE	
KLASGENOTEN BETER TE LEREN
KENNEN EN SAMEN PLEZIER 
TE MAKEN
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Uitdagend onderwijs 
Het Dorenweerd College is een school 
voor mavo, havo en (tweetalig) vwo.  
Als brugklasleerling volg je verschillende 
leervakken zoals Nederlands, Engels, 
geschiedenis en wiskunde. Ook muziek, 
tekenen en gym staan op je rooster.  
Deze vakken kun je hier zelfs als examen-
vak kiezen! Door het gebruik van verschil-
lende werkvormen, dagen docenten je uit 
om het beste uit jezelf te halen. 

Inspelen op verschillen 
Iedere leerling is anders en bijzonder.  
Op het Dorenweerd College spelen we 
hier zoveel mogelijk op in. Zo werk je in de 
lessen waar mogelijk op een ander niveau. 
Bovendien introduceren we dit schooljaar 
keuzemodules; tijdens een vaste middag 
in de week ga je aan de slag met een 
module waar jij je graag in wilt verdiepen. 
Denk aan taal, theater, kunst óf sport! 

MARJOLEIN: 
“Dit voelt als ‘thuis’! ”

Aandacht voor jouw talent 
In een veilige sfeer krijg je op het  
Dorenweerd College volop kansen om 
jouw talenten te ontdekken en te ontwik-
kelen. Naast de vaklessen bruist het hier 

van de activiteiten. Denk aan activitei-
ten op het gebied van Sport & Bewegen 
(zoals skiën, hockey en tennis) of Kunst 
& Cultuur (zoals schoolband, musical en 
Art&Design). Of passen activiteiten op 
het gebied van Bèta & Techniek (zoals 
Olym piades en Sciencedagen) of Politiek 
& Maatschappij (zoals Airborne-bloem-
legging en goede-doelen-acties) juist  
beter bij jou? Er is voor ieder wat wils! 

SARE: 
“Mijn mentoren zagen mijn talent en 
daarom kan ik een vak op een hoger 
niveau volgen” 

Focus op ontwikkeling 
We vinden het belangrijk dat jij jezelf blijft 
ontwikkelen. Jouw mentor helpt je daar 
graag bij. Je kunt bij je mentor terecht 
met vragen en hij zorgt ervoor dat je een 
fijne plek in de klas hebt. De mentorlessen 
staan in het teken van leren leren en leren 
plannen. Erg belangrijk voor de rest van 
je schooltijd! Op het Dorenweerd College 
kiezen we bewust voor niet één, maar 
twee mentoren per brugklas. Zo krijg je 
alle hulp die je nodig hebt. 

Tweetalig vwo: Go Global!
Tweetalig onderwijs is een zesjarige 
vwo-opleiding, waarbij je een groot deel 
van de lessen in het Engels volgt. Bij tto 
bereiden we je voor op een internationa-
le, wetenschappelijke carrière. Je leert 
academisch denken, kansen zien en deze 
te benutten en het maximale uit jouw ta-
lenten te halen. Je ontdekt de wereld om 
je heen door allerlei activiteiten in binnen- 
en buitenland te ondernemen: Go Global! 

KOM KENNISMAKEN

Minilessen 
Woensdag 12 december 2018 

13.30 - 15.30 uur 

Algemene  
informatieavond 

Woensdag 9 januari 2019
19.30 - 21.00 uur 

Open Huis 
Zaterdag 12 januari 2019 

10.30 - 14.00 uur 

Dorenweerd Experience
Dinsdag 29 januari tot en met 

dinsdag 12 februari 2019 

Informatieavond  
tweetalig onderwijs 

Donderdag 17 januari 2019 
19.00 - 21.30 uur 

Aanmeldingsavond 
Donderdag 14 maart 2019 

17.00 - 20.00 uur

Bezoekadres
Dalweg 5 

6865 CZ Doorwerth
T (026) 339 70 30

E info@dorenweerd.nl
www.aandachtvoorjouwtalent.nl

Rector 
G. Maessen

Plv. rector
T. Vasseur 

www.dorenweerd.nl

MAVO, HAVO, VWO,
TWEETALIG VWO

DORENWEERD COLLEGE
Je voelt je snel thuis op het Dorenweerd 
College. Dat is belangrijk, want je ontwikkelt 
je het beste op een school die veilig voelt. 
Op het Dorenweerd College krijg je volop 
kansen om jouw talenten te ontdekken en te 
ontwikkelen. We gaan samen op zoek naar 
wat het beste bij jou past. 
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OBC Elst beschikt over homogene mavo- 
en havo-klassen en een dakpanklas mavo/
havo. 

STEAM! 
Op OBC Elst krijgt iedereen het nieuwe 
vak STEAM (Science, Technology, Engi-
neering, Arts & Mathematics). Het vak 
STEAM is een eigentijds vak waarbij we 
jou goed voorbereiden op de maatschap-
pij vol met verschillende media.
Het vak STEAM bestaat uit de drie domei-
nen (onderdelen): Media, Design en Coding. 
Binnen het onderdeel Media besteden we 
veel aandacht aan bewustwording van het 
onlinegedrag. Met Design leren we jou zo-
wel multimediaal, grafisch als 3D-ontwer-
pen te ontwikkelen. En binnen het domein 
Coding zetten we samen de eerste stappen 
in de wereld van het coderen. Zo leer je 
bijvoorbeeld hoe je zelf een game maakt of 
hoe je een robot kunt aansturen.

KWT 
Keuzewerktijduren (KWT) krijg je in klas 
1 en 2. Dit houdt in dat je tijdens deze 
uren extra begeleiding of verdieping kunt 
krijgen in een vak. Deze uren kunnen ook 
ingevuld worden met een aanvullend pro-
gramma zoals FIT (sport/dans), muziek, 
kunst, gamemaking of Lego Mindstorms.

MavoPLUS

Heb je ambities om na de mavo een havo-
diploma te behalen? Dan is het MavoPLUS  

programma iets voor jou! Het is een 

exclusief programma (met een selectie-
procedure) vanaf leerjaar 3 dat zorgt voor 
een makkelijke doorstroom van mavo naar 
havo. 

Locaties
Op dit moment heeft de school twee loca-
ties. Je start in klas 1 en 2 op onze locatie 
aan de Van der Duyn van Maasdamstraat. 
Klas 3 en hoger zijn gehuisvest aan de 
Mozartstraat. Op dit moment zijn we druk 
bezig met de ontwikkeling van een mooi, 
nieuw schoolgebouw.

Buitenlesactiviteiten 
Er is natuurlijk meer dan alleen onderwijs. 
In de brugklas ga je aan het begin van het 
schooljaar samen op kamp. Zo leer jij je 
klasgenoten, je mentor en een deel van 
de docenten lekker snel kennen. In alle 
leerjaren worden vele activiteiten georga-
niseerd waar leerlingen, meestal vrijwillig 
aan deel kunnen nemen. Wat dacht je 
bijvoorbeeld van een survivalkamp in de 
Ardennen, skiën in Oostenrijk of een een-
daagse stedentrip? Daarnaast zijn er nog 
activiteitenweken, waarin veel gelegen-
heid is om buiten het leslokaal actief te 
zijn. Denk hierbij aan projecten, excursies, 
museumbezoek, enzovoorts.

Denk mee 
Jij en je ouders kunnen ook meedenken 
en meepraten over het reilen en zeilen 
van onze school. Zo gaan er uit elke klas 
twee leerlingen naar de leerlingenraad om 
daar over de belangen en wensen van de 
leerlingen te praten. Contactouders wor-
den een aantal keren per jaar uitgenodigd 
om over hun ervaringen met school te 
spreken.

Ben je nieuwsgierig geworden? 
Bezoek dan onze Open Dag, meld je aan 
voor onze minilessen of kom gewoon eens 
binnenwandelen.

KOM KENNISMAKEN

Open Dag
Woensdag 30 januari 2019 
13.30 - 16.00 uur en 
18.30 - 21.00 uur

Inschrijving
Tijdens de Open Dag en op 
woensdag 13 maart 2019 
19.00 - 20.30 uur

Minilessen
Maandag 28 januari en
vrijdag 8 februari 2019 
13.30 - 15.30 uur

Bezoekadres 
Onderbouw
Van der Duyn v. Maasdamstraat 25 
6661 ZR Elst 

Bovenbouw
Mozartstraat 12 
6661 BL Elst

T (0481) 36 65 55 
E elst@overbetuwecollege.nl 

Directeur
C.E.J.A. Lohnstein 

OVER BETUWE COLLEGE ELST
OBC Elst is een school die je voorbereidt 
op jouw toekomst. We dagen je uit jouw 
talenten te ontplooien, je te ontwikkelen en 
verantwoordelijkheid te nemen. We zijn een 
kleine, prettige school waar jij je snel thuis 
voelt en je optimaal kunt ontwikkelen als 
individu. Zo proberen we het beste uit jou  
te halen. 

MAVO, MAVOPLUS EN HAVO

www.obc-elst.nl

DÉ PLEK 
OM HET BESTE 

UIT JEZELF 
TE HALEN! 

MavoPLUS
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We hebben veel keuzemogelijkheden en 
passen daarom goed bij jou. Bij ons kun je 
vmbo-t, havo, vwo én tweetalig havo of 
tweetalig vwo volgen. Op het vmbo-t kun 
je ook kiezen voor de Lifestyleklas en op 
de havo voor het sportprogramma. Daar-
naast bieden we op het vwo uitdagende 
onderzoeksprojecten (TOP-projecten) 
aan. Samen zorgen we ervoor dat jij je  
talenten ontdekt en eruit haalt wat erin 
zit. OBC Bemmel heeft twee gebouwen 
die naast elkaar liggen: op de Essenpas 
zitten de vmbo-t leerlingen, op de Heister 
de leerlingen van havo en vwo. We hebben 
een duidelijke structuur met vaste teams 
van docenten, coaches en mentoren.  
Elke afdeling heeft een eigen plek waar 
leerlingen terecht kunnen met hun vra-
gen. Zo leren we jou al snel goed kennen 
en dat voelt prettig.

We helpen je op weg 
Naar de middelbare school gaan is best 
spannend, maar je zult zien dat je je bij ons 
snel thuis voelt. De gezellige introductie-
dag en het brugklaskamp helpen daarbij. 
Je mentor/coach begeleidt en helpt je, 
ook als het even wat minder gaat. Hij of 
zij is het aanspreekpunt voor je ouder(s)/
verzorger(s). Daarnaast houden we op 

OBC Bemmel zoveel mogelijk rekening 
met wat je al weet en kunt als je in de 
brugklas komt. Dat doen we door goed te 
overleggen met je basisschool.

Bij OBC Bemmel word je meteen op het 
juiste niveau geplaatst. Je krijgt dus  
onderwijs dat bij jou past! Opstromen 
naar een hoger niveau gebeurt regel-
matig. We houden goed zicht op jouw  
ontwikkeling tijdens de drie begeleidings-
uren per week. 

Klaar voor later
De wereld verandert snel. Vooral op het 
gebied van ICT heb je vast gemerkt dat de 
ontwikkelingen snel gaan. We proberen 
ons onderwijs daar zo goed mogelijk op 
af te stemmen. Technologische vaardig-
heden, kritisch leren denken en (wereld)
burgerschap zijn daarom belangrijke on-
derwerpen hier op school. Zo bereiden we 
jou zo goed mogelijk voor op de toekomst.
Je zult daarnaast vaak samenwerken en 
presenteren. ‘Klaar voor later’ betekent 
ook dat je je verder ontwikkelt via onze 
culturele-, maatschappelijke- en sportie-
ve activiteiten. We halen de buitenwereld 
naar binnen (door gastdocenten en 
organisaties uit te nodigen) en we gaan 
zélf de wereld in. Zo is internationalisering 
een belangrijk onderdeel op OBC Bemmel, 
waarbij je leert om verder te kijken dan 
Nederland alleen.

KOM KENNISMAKEN

Informatieavond 
vwo, TTO, Sportprogramma havo, 

Lifestyle vmbo-t, VTO Duits
Donderdag 17 januari 2019 

19.00 uur

Open Dag
Zaterdag 9 februari 2019 

10.00 - 15.00 uur 

Inschrijving
Voor en tijdens de Open Dag 

en op woensdag 13 maart 2019 
19.00 - 20.30 uur

Minilessen
Op maandag 17 december 2018  

is er de mogelijkheid om een 
dagdeel mee te draaien op onze 

school. Kijk op de website voor 
meer informatie.

Bezoekadres 
OBC Bemmel, vmbo-t

Locatie Essenpas
Drieske 4

6681 CX Bemmel 
T (0481) 47 02 90

E bemmel@overbetuwecollege.nl

OBC Bemmel, havo-vwo
Locatie De Heister 

De Heister 1
6681 CV Bemmel 
T (0481) 47 05 55

E bemmel@overbetuwecollege.nl

Rector
R. Bloemberg

OVER BETUWE COLLEGE BEMMEL
OBC Bemmel: De school waar alles om jou 
draait. Om wie je bent en om wie je wilt 
worden. 

VMBO-T, HAVO, VWO, 
TWEETALIG HAVO EN VWO

www.obc-bemmel.nl
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Onderwijs voor jou!
OBC Bemmel is een veilige school met 
een prettige, positieve sfeer. We willen 
zoveel mogelijk maatwerk bieden aan 
iedere leerling. Er zijn mogelijkheden 
om zelf projecten te kiezen, je kunt 
persoonlijke ondersteuning krijgen bij de 
ontwikkeling van bepaalde vaardigheden 
en het is bijvoorbeeld (op vmbo-t en havo) 
ook mogelijk dat je één of meer vakken op 
een hoger niveau gaat volgen en daarin 
examen doet. 

Extra hulp nodig?
Niet alles gaat altijd vanzelf, als het om 
leren gaat. Op OBC Bemmel reageren we 
snel als je het ergens moeilijk mee krijgt. 
We gaan met je in gesprek en we kijken 
waar de schoen wringt. Als er leerpro-
blemen zijn kunnen we een screening 
doen, dan weten we beter hoe we je 
kunnen helpen. Er zijn extra begeleidings-
programma’s en er is een breed pakket 
aan leerlingenzorg. 

Over ons bijzondere aanbod:

Ruimte voor jouw talent
Iedereen heeft talenten. Wij stimuleren 
jou om jouw talenten te ontdekken en 
te ontwikkelen. Daarom organiseren we 
in de eerste leerjaren veel verschillende 
projecten en activiteiten, zodat je kunt 
ervaren wat je leuk vindt en waar je goed 
in bent. In de hogere leerjaren krijg je de 
ruimte om daarin nog beter te worden.

TOP-projecten
Op ons vwo volg je de TOP-projecten. 
De letters TOP staan voor Talent, 
Onderzoek en Praktijk.
•  Talent: Je mag telkens een TOP- 

project kiezen. Daardoor krijg je de 
kans om uit te blinken en te ontdekken 
waar je belangstelling en talent ligt.

•  Onderzoek: Je gaat op een onderzoe-
kende en actieve manier nieuwe kennis 
op doen en academische vaardigheden 
ontwikkelen. 

•  Praktijk: Je gaat ook praktisch aan 
de slag door iets te ontwerpen, te 
ontwikkelen en te bouwen. Vaak word 
je geholpen door allerlei experts uit de 
samenleving zoals een DJ, een tech-
nologisch bedrijf of een architect.

Sportprogramma havo
OBC Bemmel heeft een mooi aanbod voor 
sportieve doorzetters: het sportprogram-
ma in de onderbouw op de havo. 

Naast veel sporten leer je daar ook veel 
over bewegen en gezondheid. OBC Bem-
mel is een topsportvriendelijke school. 
We helpen topsporters om school en 
sport te combineren. Daarnaast zijn er 
verschillende sporttoernooien en doen we 
als school mee aan regionale en landelijke 
wedstrijden.

Lifestyle vmbo-t
Ben je geïnteresseerd in gezonde voe-
ding, een gezonde leefstijl en alles wat 
daarbij komt kijken? Dan is ons talenten-
programma Lifestyle vmbo-t iets voor jou! 
Je volgt dan vmbo-t en leert daarnaast 
alles over voeding, bewegen, gezondheid 
en duurzaamheid. In de bovenbouw 
krijgt Lifestyle een vervolg waaraan alle 
vmbo-leerlingen deelnemen. Deze rich-
ting heet Lifestyle & Ondernemerschap 
(Dienstverlening & Producten). 

Versterkt Talenonderwijs Duits  
(VTO Duits) op vmbo-t
Een goede beheersing van de Duitse taal 
en ‘feeling’ met de Duitse cultuur wordt 
steeds belangrijker in onze huidige eco-
nomie. Daarom biedt OBC Bemmel Ver-
sterkt Talenonderwijs (VTO) Duits op het 

vmbo-t aan. Vanaf leerjaar 1 krijg je Duitse 
lessen. Daarna kun je ervoor kiezen om in 
het tweede leerjaar door te gaan met VTO 
Duits. Je volgt dan een verdiepend pro-
gramma met interessante uitwisselingen 
en excursies.

Cambridge English vmbo-t
Als je goed bent in Engels en je wilt extra 
uitdaging, dan kun je in aanmerking ko-
men om dit talentenprogramma te volgen. 
In 4 vmbo-t kun je dit traject afsluiten met 
een internationaal erkend certificaat.

Tweetalig onderwijs
We zijn een echte specialist in tweetalig 
onderwijs (TTO), voor zowel vwo als havo. 
In de onderbouw volg je veel vakken 
in het Engels, in de bovenbouw doe je 
ook je extra IB examen. Als senior TTO 
school mogen we zeggen dat we met ons 
TTO-programma in de top van Nederland 
meedraaien.

OBC Bemmel: jouw wereld!
Ben jij op zoek naar een leuke school met 
goede onderwijsresultaten, eigentijds 
onderwijs, een groot aanbod, aandacht en 
ambitie? Niet ver van huis en toch midden 
in de wereld? Kom dan naar onze informa-
tieavond en Open Dag en neem een kijkje 
op onze website.

OBC BEMMEL: 
DE SCHOOL WAAR HET 
OM JOU DRAAIT!
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Breed aanbod
OBC Huissen heeft een breed aanbod aan op-
leidingen op vmbo-niveau: de basisberoeps-
gerichte-, kaderberoepsgerichte- en 
gemengde leerweg, met LWOO-faciliteiten 
(leerweg ondersteunend onderwijs). Er wordt 
gewerkt in homogene klassen.
Op OBC Huissen volgt iedere leerling een 
persoonlijke leerweg. Je kiest na het 
tweede leerjaar een eigen type opleiding: 
Je kunt dat doen in de sectoren: Zorg en 
Welzijn, Produceren, Installeren en Energie 
(PIE), Bouw, Wonen & Interieur (BWI) en 
het brede programma Dienstverlening en 
Producten (D&P). Volg je de GL-richting 
(gemengde leerweg) dan volg je het uit-
dagende D&P-programma. 
Er bestaat ook een keuzemogelijkheid voor 
een 7e vak, waardoor je een TL-diploma 
kunt behalen. Daarnaast krijg je de kans bin-
nen vmbo-b en vmbo-k om vakken op een 
hoger niveau af te sluiten. Op vmbo-k kun je 
het extra vak ‘Duits’ kiezen. Tot slot leer je als 
leerling van OBC Huissen ook door ervaring 
op te doen in de praktijk. Dat is niet alleen 
leerzaam maar ook nog eens erg leuk!

Talentenprogramma’s
Op onze school kun je in alle leerwegen 
in de onderbouw kiezen voor de volgende 
talentenprogramma’s:
•  Kunst en Cultuur: Ben je gek op crea-

tieve vakken? Houd je van dans, muziek 
of kunst dan is het talentenprogramma 
Kunst en Cultuur echt iets voor jou!

•  Techniek: Voor de echte techneuten 
bieden we het talentenprogramma 

Techniek aan! Lekker bezig zijn met 
je handen en werken aan technische 
oplossingen.

•  Sport: Ben jij gek op bewegen? En zoek 
je een manier om sport en school te 
combineren? Kies dan voor Sport!  
Je maakt tevens kennis met allerlei 
sporten door een aanbod van sport-
clinics, sporttoernooien en leuke 
wedstrijdbezoeken.

PROBC
Vind je de overgang naar het voortgezet 
onderwijs groot en wil je dit liever stap 
voor stap doen? Op het PROBC kun je in 
een kleine en persoonlijke groep de eerste 
zet naar het voortgezet onderwijs maken. 

Sterke begeleiding
We willen dat je zo goed mogelijk kunt 
functioneren en presteren. Een goede 
leerlingenzorg is dan ook erg belangrijk. 
We kunnen je helpen op bijvoorbeeld het 
gebied van leren maar ook op sociaal- 
emotioneel vlak staan we voor je klaar. 

Buitenlesactiviteiten
Er zijn veel leuke dingen te beleven op onze 
school. Zo organiseren wij bijvoorbeeld 
kampen, sportcompetities, buitenlandse 
reizen, culturele activiteiten, excursies en 
schoolfeesten. Kortom: op het Over Betu-
we College in Huissen zorgen we voor een 
veilige plek met het accent op persoonlijke 
aandacht en begeleiding. Een geslaagde 
combinatie van sfeer en prestatie!

Leer ons kennen
Een mooie manier om met OBC Huissen 
kennis te maken zijn de minilessen. Tijdens 
de minilessen krijg je een goede indruk van 
de diverse afdelingen. Ouders en leraren 
zijn ook van harte welkom. Meer informatie 
over de minilessen, Open Dag en allerlei 
andere praktische informatie is terug te 
vinden op onze website.

KOM KENNISMAKEN

Nieuwsgierig?
Bezoek onze Open Dag, 

minilessen en neem ook een 
kijkje op onze website waar 

je, naast allerlei praktische 
informatie, ook foto’s en filmpjes 

vindt van allerlei activiteiten.

Open Dag
Zaterdag 9 februari 2019 

 10.00 - 15.00 uur

Inschrijving
Tijdens de Open Dag en  

op woensdag 13 maart 2019 
19.00 - 20.30 uur

Minilessen
Woensdag 6 februari en 

20 februari 2019 
13.30 - 16.00 uur 

Bezoekadres
Julianastraat 17

6851 KJ Huissen

T (026) 326 32 22
E huissen@overbetuwecollege.nl

Directeur
J. Klein Willink

Toelatingscommissie
N. de Bie

DE SCHOOL IS 
DE WERELD 

EN DE WERELD IS 
DE SCHOOL

OVER BETUWE COLLEGE HUISSEN
Wij bieden betekenisvol onderwijs waarbij 
we de lat hoog leggen. Jouw talenten worden 
gezien en erkend. OBC Huissen is een school 
waar je je veilig voelt. Elke leerling wordt gezien, 
letterlijk en figuurlijk. Daarnaast staat goede 
zorg en begeleiding centraal. Dus uitdagen waar 
het kan en begeleiden waar het moet.

VMBO

www.obc-huissen.nl
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Het HPC is Cultuurprofielschool. Dit houdt 
in dat ons kunst- en cultuuronderwijs van 
een hoog niveau is. Daarnaast is het HPC 
een WON school. Onderwijs op het vwo 
met kenmerken van het denken en werken 
binnen het universitaire onderwijs. 

Onderbouw
De middelbare school is een hele verande-
ring. Wij vinden het belangrijk dat jij je snel 
thuis voelt bij ons op school. Want een plezie-
rige schooltijd heeft een positieve invloed op 
jouw leerprestaties. We zijn er van overtuigd 
dat leerlingen het meeste leren wanneer 
ze meer autonomie krijgen over hun eigen 
leren. Daarom kun je bij ons kiezen voor een 
profiel, je volgt een aantal speciale lessen. 
Er zijn drie mogelijkheden: het profiel ‘Sport 
en Bewegen’, het profiel ‘Kunst en Cultuur’ of 
het profiel ‘Technologie Breed’.
Vwo-ers kunnen ook kiezen voor het profiel 
‘VwoPLUS’ met Latijn, Grieks en science.  
Àl onze havo- en vwo-leerlingen krijgen het 
vak Engels plus en kunnen het Cambridge 
certificaat behalen.
Onze mavoleerlingen kunnen vanaf klas 2 
het vak VTO Duits volgen. Op het vmbo krijg 
je te maken met veel praktijkvakken in ons 
profiel Dienstverlening & Producten (D&P).

10-14 onderwijs: De Overstap
Vanuit de visie dat leerlingen later een keu-
ze kunnen maken voor het vervolgtraject 
bieden wij ‘De Overstap’ aan. Dit is een vier-
jarig onderwijsprogramma voor leerlingen 

van 10-14 jaar, met veel aandacht voor de 
eigen ontwikkeling en de leermogelijk-
heden van leerlingen zelf. De 21e-eeuwse 
vaardigheden komen ruim aan bod door 
ontwerpend en onderzoekend leren. Je 
kunt kiezen voor vmbo, mavo, havo en vwo, 
maar ook voor ‘de Overstap’. Het HPC is één 
van de zes scholen in Nederland met dit 
traject waar leerlingen in de 1e en 2e klas bij 
elkaar blijven en samen onderwijs volgen 
dat op maat gesneden is. 
Iedereen is uniek en leert op een eigen 
manier en op eigen tempo. Je kunt bij-
voorbeeld vakken op vwo-niveau volgen 
en andere vakken op havoniveau. Op deze 
manier stellen we belangrijke keuzes uit en 
kun je ervaring opdoen met de verschillen-
de mogelijkheden. Vanaf klas 3 kies je een 
vervolgtraject en stroom je naadloos in de 
bovenbouw door naar vmbo, mavo, havo, 
vwo of gymnasium.

Bovenbouw 
In de bovenbouw bestaat altijd de mogelijk-
heid een eindexamenvak te kiezen dat aan-
sluit op de profielkeuze uit de onderbouw: 
Sport of Kunst óf Technologie. Vwo-plus-
sers kunnen Latijn kiezen als examenvak en 
daarmee het gymnasiumdiploma behalen.

En er is meer… 
Het HPC beschikt over een modern 
gebouw, met ruime en lichte lokalen, een 
nieuw muziektheater, een technologische 
‘Ontdekfabriek’ en een prachtige sporthal. 
Elke afdeling beschikt over een eigen 
studiecentrum waar je kunt studeren of 
gewoon even kunt gaan lezen. Naast de 
dagelijkse lessen worden er vele activitei-
ten georganiseerd: brugklaskamp, bezoek 
Rijksmuseum, project CSI, waterskiën, enz. 
Het HPC heeft een christelijke signatuur. In 
de traditie van Hendrik Pierson worden de 
leerlingen opgeleid tot verantwoordelijke 
medemensen met een innerlijke stevigheid 
en met gevoel voor rechtvaardigheid.

KOM KENNISMAKEN

Kennismakingslessen
Maandag 28 januari t/m 
donderdag 31 januari 2019
8.45 - 13.00 uur
Aanmelden: administratie@hpcnet.nl

Informatieavond
Dinsdag 29 januari 2019 
19.30 uur 

Open Dag 
Zaterdag 2 februari 2019 
9.30 - 13.00 uur 

Bezoekadres 
Mammoetstraat 1-3 
6671 DL Zetten 
T (0488) 45 15 44 
E administratie@hpcnet.nl 

Rector
G. Beekhuizen 

ONDERWIJS	
DAT JE PÁKT! 

HENDRIK PIERSON COLLEGE
Het Hendrik Pierson College (HPC) is de 
meest complete school in de regio. Wij 
bieden de opleidingen vmbobbl, vmbokbl, 
mavo, havo en vwo aan. Het HPC is een 
school waar jij de ruimte krijgt jouw talent 
en interesse te ontdekken. Daarnaast zijn we 
zeer actief op cultureel en sportief gebied 
en bieden we een uitdagend plusprogramma 
voor excellente leerlingen aan.

VMBO, MAVO, HAVO, 
VWO EN VWOPLUS

www.hpc-zetten.nl 
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Theorie en veel praktijk
Leerlingen krijgen naast kernvakken, 
zoals Nederlands, Rekenen, ICT, Lichame-
lijke Opvoeding en Engels, tot en met klas 
3 ook verschillende praktijkvakken waarin 
uiteenlopende sectoren aan bod komen.
•  horeca 
• groen, 
• zorg en welzijn/facilitair, 
• detail, 
• logistiek
• techniek (hout en metaaltechniek). 

Vanaf klas 4 gaan ze verder met één 
praktijkvak. In dit door hen zelf gekozen 
praktijkvak kunnen ze een vakcertificaat 
halen. 

Stage
Vanaf de 1e klas krijgen leerlingen het vak 
Voorbereiding op Individuele Stage (VOIS).
Dit betekent dat ze stageopdrachten 
uitvoeren in en om de school, en buiten de 
school. In de 4e en 5e klas gaan leerlingen 
daadwerkelijk individueel extern stage lo-
pen. Ze werken dan twee à drie dagen per 
week bij een bedrijf, winkel of instelling. 
Leerlingen doen dit meestal met veel 
plezier. Een stage is de beste manier om 
na school een baan te verkrijgen. In klas 4 
en 5 krijgen leerlingen, naast hun mentor, 
een persoonlijke trajectcoach die hen 
begeleidt in de stages en naar werk. 

Vaardigheden
Naast het vergroten van kennis is er in alle 
lessen aandacht voor het ontwikkelen van 
algemene vaardigheden zoals afspraken 
nakomen, communicatie, doorzettings-
vermogen en zelfstandigheid. In de 
praktijklessen worden ook specifieke 
beroepsvaardigheden aangeleerd. 

Certificaten en diploma’s 
Bij de praktijkvakken kunnen onze leer-
lingen verschillende certificaten behalen. 
Het is ook mogelijk om bij ons op school 
de Entree-opleiding te volgen. Deze oplei-
ding wordt afgerond met een diploma op 
MBO-1 niveau.
Een overzicht van alle praktijkvakken en 
de certificaten en diploma’s die behaald 
kunnen worden vindt u op onze website 
en in de opleidingengids.

Begeleiding en ondersteuning
De leerling heeft vooral te maken met 
docenten. Naast de vakinhoud zorgen de 
docenten ook voor rust, orde, veiligheid 
en regelmaat. Dat zijn immers de voor-
waarden om te kunnen leren. Eén van de 
docenten wordt aangesteld als mentor. 
De mentor is de eerste aanspreekpersoon 
voor leerlingen, ouders en andere bege-
leiders. 

PrObc
Pro College Bemmel en OBC - Huissen 
hebben samen de PrObc-klas opgezet. 
Het is een vmbo-basis klas met een Pro 
benadering. We zijn er trots op en infor-
meren er graag over.

KOM KENNISMAKEN

Open lesochtend
Maandag 4 februari 2019

Open Avond
Donderdag 21 februari 2019

Bezoekadres
Sportlaan 1k

6681 CD Bemmel 
T (0481) 45 38 84

E bemmel@procollege.nl

Directeur
Nicolette Di Giulio

Teamleider
Susan Overdijk

Zorgcoördinator
Janet van den Bos

PRO COLLEGE BEMMEL
Bij Pro College staat de individuele leerling 
centraal.

PRAKTIJKONDERWIJS

www.procollege.nl



25

KOM KENNISMAKEN

Open Dag
Zaterdag 26 januari 2019
9.30 - 13.30 uur

Minilessen
Voor leerlingen van groep 8. 
Woensdag 13 februari 2019
13.00 - 15.00 uur 

Voorlichtingsavond
Voor ouders/verzorgers 
van leerlingen van groep 8.
Dinsdag 26 februari 2019
19.00 uur

De school staat in Dieren, vlakbij 
trein- en busstation. De leerlingen 
komen uit de stedenvierhoek 
Zutphen-Apeldoorn-Arnhem-
Doetinchem. 

Bezoekadres
Harderwijkerweg 1-B
6952 AA Dieren
T  (0313) 422 765
E  infodetender@hetrhedens.nl
L @sghetrhedens
F /hetrhedens
 /het_rhedens

Locatiedirecteur
Dhr. M.J. (Maarten) van Minderhout

Op De Tender volgen 140 leerlingen onder-
wijs in kleine klassen, zodat je alle hulp en 
aandacht krijgt die je nodig hebt. Het mooie 
schoolgebouw heeft alles om je voor te be-
reiden op een toekomst die écht bij jou past. 
Zo is er een werkplaats hout- en metaal-
bewerking, een kook lokaal, een praktijk-
lokaal dienstverlening en zorg, een prak-
tijklokaal voor winkelmedewerker en werken 
in de logistiek én er is een praktijkruimte op 
het schoolterrein voor de vakken groen en 
(bouw)techniek. Daarnaast organiseren we 
veel sport- en cultuuractiviteiten. 

Praktijklessen en stages
Op Het Rhedens De Tender krijg je 
praktijklessen en loop je binnen en - als 
je genoeg geoefend hebt - buiten de 
school stage. We werken intensief samen 
met bedrijven, dus we vinden altijd een 
leerzame stageplek voor je. En omdat we 
geloven dat leren en lesgeven een beter 
resultaat oplevert als je met meerdere 
partijen samenwerkt, krijg je van ons ook 
les ín een bedrijf. We werken bijvoorbeeld 
nauw samen met Stenfert en Attent Zorg 
en Behandeling in Dieren. Van en met 
elkaar leren; daar gaat het om!

Onderwijs op maat
De Tender biedt opleidingen en diploma’s 
op maat aan. Als jij na het praktijkonder-
wijs nog verder kan en wil leren, helpen 

we je graag om door te stromen naar het 
ROC. Terwijl je in de bovenbouw zit van De 
Tender kun je zelfs al lessen volgen op het 
ROC. Alles om ervoor te zorgen dat je later 
een baan krijgt waar je gelukkig mee bent.

Jij staat centraal!
Om erachter te komen wat het beste bij je 
past, waar je plezier in hebt en wat je alle-
maal kunt, maken we een onderwijsplan 
waarin jij centraal staat. Samen met de 
leraar, mentor én je ouder(s), ga je op zoek 
naar jouw sterke kanten om die verder te 
ontwikkelen. Jouw mening en jouw ideeën 
zijn heel belangrijk in dit plan. Hoe het met 
je gaat en je (leer)doelen worden allemaal 
vastgelegd in Presentis. Presentis is een 
digitaal systeem dat jij, docenten én je  
ouder(s) kunnen inzien. Contact met je 
ouder(s) vinden we namelijk heel belang-
rijk: niet alleen als het gaat om jouw ont-
wikkeling, maar ook als het gaat om die 
van onze school. Ouders kunnen bijvoor-
beeld ook lid worden van de ouderraad.  
Zo werken we samen aan jouw toekomst!

Enthousiast geworden? 
De beste manier om kennis te maken met 
onze school is door een bezoek te bren-
gen tijdens een normale schooldag. Eén 
telefoontje is genoeg om een afspraak te 
maken. Je kunt natuurlijk ook onze Open 
Dag bezoeken. 

EEN COMPLEET AANBOD 
VAN	MODERN	PRAKTIJKONDERWIJS

HET RHEDENS DE TENDER
Ben jij vooral goed in leren door te doen? 
Neem dan eens een kijkje op Het Rhedens 
De Tender. Onze school biedt goed en 
modern praktijkonderwijs binnen een 
omgeving waarin jij je veilig, begrepen en 
welkom voelt. 

PRAKTIJKONDERWIJS

www.hetrhedens.nl
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Op de top van je kunnen
Kenmerkend voor Het Rhedens Dieren 
is dat we onze leerlingen op alle niveaus 
aanmoedigen om het maximale uit zichzelf 
te halen, zowel binnen als buiten de lessen. 
Op ieder niveau bieden we extra activitei-
ten en mogelijkheden voor verdieping en 
verrijking. Binnen elke leerroute kijken we 
aan het eind van leerjaar één en twee of je 
op jouw juiste niveau zit, zodat jij altijd op 
de top van je kunnen presteert.

Vmbo: kleine klassen en veel persoonlijke 
aandacht
Op het vmbo werken we met leergebieden 
die de samenhang tussen mens, maat-
schappij, natuur en techniek duidelijk 
maken. Dat maakt de lessen een stuk 
boeiender. De bovenbouw heeft drie 
beroepsgerichte leerwegen: Economie en 
Ondernemen (E&O), Zorg en Welzijn (Z&W) 
en Produceren, Installeren, Energie (PIE). 
In de lokalen, die lijken op een echte werk-
situatie, leer je om in de praktijk samen te 
werken. 

Mavo: eigentijds en uitdagend
Als je kiest voor de theoretische leerweg, 
kom je bij ons in een mavo/havo-klas waar 
we je voorbereiden op de doorstroom naar 
havo of mbo. In de klassen 3 en 4 kun je een 
‘plus’ kiezen. Met de plus-P volg je een extra 
praktisch vak en met de plus-T een extra 
theorievak. Met mavo-P ben je nóg beter 
voorbereid op het mbo en met mavo-T kun 
je doorstromen naar havo-onderwijs. 

Havo en vwo: excelleren mag en kan
Op havo en vwo worden in het eerste jaar 
vier plusvarianten aangeboden: Sport, 
Techn@, Cambridge Engels en Podium-
kunsten. In aangepaste vorm worden 
deze Plusvarianten ook aangeboden 
aan hoogbegaafde 8e groepers van het 
basisonderwijs (onderdeel van ons Extend 
programma*). In het derde leerjaar kies je 
je eigen profiel dat bestaat uit verplichte 
vakken, profiel(keuze)vakken en vrije 
keuze vakken. 

Leren is ook leuk!
Elk jaar is er een culturele avond en 
organiseren we sportdagen, drama- en 
dansprojecten. Tijdens projectweken zijn er 
verschillende buitenlesactiviteiten en leer 
je op een ándere manier. Je kunt ook audi-
tie doen voor de jaarlijkse toneeluitvoering, 
zangwedstrijd en de talentgroep Dans. We 
werken daarom nauw samen met school 
voor podiumkunsten Studio26 en Cultuur-
bedrijf Riqq. En: je gaat minimaal één keer 
in je schoolcarrière naar het buitenland! 

KOM KENNISMAKEN

Open Dag
Zaterdag 26 januari 2019

9.30 - 13.30 uur

Minilessen
Voor leerlingen van groep 8. 

Dinsdag 12 februari en 
woensdag 13 februari 2019

13.00 - 15.00 uur 

Voorlichtingsavond
Voor ouders/verzorgers 

van leerlingen van groep 8. 
Dinsdag 26 februari 2019 

19.00 uur 

Bezoekadres
Doesburgsedijk 7

6953 AK Dieren
T (0313) 490 900

E infodieren@hetrhedens.nl
L @sghetrhedens

F /hetrhedens
 /het_rhedens

Locatiedirecteur
Dhr. I. (Ivo) Gijsberts 

EEN ACTIEVE SCHOOL 
VOOR IEDEREEN

HET RHEDENS DIEREN
Wil jij naar een moderne, goede school 
met een breed onderwijsaanbod, een 
studiecentrum, lessen in taal en rekenen 
en actief in cultuur, sport, dans en muziek? 
Een goed bereikbare school in een mooi 
gebouw, waar vriendelijke leraren werken, 
die écht oog hebben voor jou? 
Het Rhedens Dieren heeft dat allemaal! 
En: per 1 augustus 2018 biedt Het Rhedens 
Dieren bovenbouw havo en vwo aan. 
We starten met 4 havo en 4 vwo en per 
schooljaar bouwen we uit.

VMBO BL/KL, MAVO, 
HAVO EN VWO 

www.hetrhedens.nl
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Open Dag
Zaterdag 26 januari 2019
9.30 - 13.30 uur 

Minilessen
Voor leerlingen van groep 8. 
Dinsdag 12 februari en 
woensdag 13 februari 2019
13.00 - 15.00 uur 

Voorlichtingsavond
Voor ouders/verzorgers van  
leerlingen van groep 8.
Woensdag 27 februari 2019
19.30 uur

Bezoekadres
Kleiberglaan 1
6891 DK Rozendaal
T  (026) 364 68 45
E  inforozendaal@hetrhedens.nl
L @sghetrhedens
F /hetrhedens
 /het_rhedens

Locatiedirecteur
Mevr. C.J.M. (Clemy) Oomens

Afdelingsleider onderbouw 
Mevr. M. (Monique) van Kleef

In de eerste twee leerjaren werken we 
met dakpanklassen. 

Havo/atheneum-dakpanklas
De havo/atheneum-dakpanklas is voor 
leerlingen met het advies havo, havo/vwo 
of vwo. Je krijgt les op havo-/vwo-niveau 
en in leerjaar 3 stroom je door naar een 
havo- of atheneumklas. 

Atheneum-/gymnasiumklas 
Als je een puur vwo-advies hebt, kun je 
ook kiezen voor de atheneum-/gymnasi-
umklas. Dan krijg je les op vwo-niveau én 
de keuze om Latijn en Grieks te volgen. 
Ook zonder lessen Latijn of Grieks kun je 
in deze klas geplaatst worden. 

Keuzelessen en Studium Generale
Vanaf schooljaar 2018-2019 start  
Het Rhedens Rozendaal in leerjaar 2  
met het aanbieden van keuzelessen.  
Dat geeft meer ruimte voor onderwijs op 
maat. Naast het basisrooster kiest de leer-
ling zelf naar welke keuzelessen hij gaat. 
Een keuzeles wordt gegeven in gemengde 
groepen van het tweede leerjaar, waardoor 
de leerling in eigen tempo en op zijn eigen 
manier kan werken aan de persoonlijke 
leerdoelen per vak. Op vaste momenten 
in de week volgen leerlingen van Het 
Rhedens lessen van het Studium Generale, 

bijvoorbeeld: muziekgeschiedenis, filoso-
fie, wiskunde D, deeltjesfysica, Chinees, 
Cambridge Engels en DELF Frans.

Kenniscreatie
Op Het Rhedens Rozendaal werken we 
vanuit het onderwijsconcept kennis-
creatie. Hiermee doen we een beroep 
op de natuurlijke nieuwsgierigheid van 
de leerling. Buiten de geijkte kaders 
denken, filosoferen en via brainstormen 
en associëren op ideeën komen en vragen 
formuleren. Zo creëren onze leerlingen 
samen nieuwe kennis en producten. 

Exacte vakken stimuleren
Bij Algemene Natuurwetenschappen 
(ANW), Natuur, Leven en Technologie 
(NLT) en Technologie, Filosofie en Formeel 
Denken in de eerste klas, leer je kritisch 
naar de wereld om je heen te kijken en 
goede vragen te stellen. De binask-vakken 
(biologie, natuurkunde, scheikunde) 
worden gegeven in een speciaal daarvoor 
ingericht deel van de school. 

Culturele activiteiten
Bij ons kun je tekenen of muziek kiezen 
als eindexamenvak! Onze muziekgroepen 
kunnen volop repeteren in een profes-
sionele oefenruimte. Ook organiseren 
wij museum- en schouwburgbezoeken. 
Daarnaast zijn er buitenlandse cultuur-
reizen naar Rome, Athene, Berlijn, Londen 
en Parijs. Verder nemen onze leerlingen 
deel aan het Europees Jeugd Parlement, 
olympiades, sport- en debattoernooien. 

EIGENTIJDS	HAVO-,	
ATHENEUM-	EN	
GYMNASIUMONDERWIJS

HET RHEDENS ROZENDAAL
Het Rhedens Rozendaal is een kleinschalige 
school voor eigentijds havo, atheneum 
en gymnasiumonderwijs. We willen dat 
leerlingen het maximale uit hun middelbare 
schooltijd halen. In alle opzichten. Dus méér 
leren dan de verplichte lesstof, veel nadruk 
op je persoonlijke ontwikkeling en creatief 
en kritisch leren denken. Door de vele 
extra activiteiten is er ook genoeg tijd voor 
ontspanning. Want leren op Het Rhedens 
Rozendaal is vooral ook ontzettend leuk! 

HAVO, ATHENEUM 
EN GYMNASIUM

www.hetrhedens.nl
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Onderwijs op maat
Wat en hoe moeten onze leerlingen leren 
om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op 
de samenleving in de 21ste eeuw? Dat is 
de vraag waar wij ons binnen Quadraam 
intensief mee bezig houden. We zoeken 
samen met onze leerlingen de best pas-
sende vorm van onderwijs. We bieden 
steeds vaker de mogelijkheid om ge-
personaliseerd onderwijs te volgen.  

Hierbij werk je op je eigen manier en eigen 
tempo aan je leerdoelen. Bovendien zijn er 
mogelijkheden om vakken op verschillen-
de niveaus te kiezen. Ook bieden veel 
scholen allerlei keuzevakken aan.  
Om het aanbod te vergroten, bieden de 
Quadraam-scholen tevens gezamenlijk 
onderwijs aan dat op sommige scholen 
niet wordt gegeven. Zo kun je met leerlin-
gen van andere Quadraam-scholen bij-
voorbeeld filosofie, informatica, wiskunde 
D en straks ook Italiaans of Spaans als 
examenvak volgen.

Uitnodiging
We hopen dat je na het lezen van deze 
gids een goede eerste indruk van onze 
scholen hebt. Maar we nodigen je ook 
graag uit om een kijkje te komen nemen: 
de beste manier om te ervaren welke 
school het beste bij jou past is door er 
rond te lopen en de sfeer te proeven.  
Hopelijk zien we je binnenkort!

Bezoekadres
Saturnus 5 

6922 LX Duiven
T (026) 320 88 00

E bestuur@quadraam.nl 

College van Bestuur Quadraam 
Mevr. E. Diender-van Dijk MCM

Dhr. P. Eckringa

QUADRAAM
Quadraam biedt alle mogelijkheden: van 
praktijkonderwijs tot en met gymnasium. 
Van tweetalig en internationaal 
georiënteerd onderwijs tot scholen waar 
leerlingen studie en (top)sport, dans of 
muziek kunnen combineren. Van een 
technasium tot scholen die zich richten op 
specifieke leerbehoeften via bijvoorbeeld 
een afdeling voor hoogbegaafden. Van 
Montessori tot Agoraonderwijs. Van brede 
scholengemeenschappen die alles in eigen 
huis hebben tot scholen die alleen vmbo of 
gymnasium aanbieden. 

 VAN PRAKTIJK ONDERWIJS  
TOT GYMNASIUM

www.quadraam.nl
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Sport of cultuur?
Op het Beekdal Lyceum kies je in het eer-
ste leerjaar voor een uitdagend profiel. 
Naast alle reguliere vakken, volg je extra 
lessen sport of extra cultuurvakken, zoals 
muziek, drama en beeldende kunst.  
Je leert hoe je kunt samenwerken en ook 
hoe je soms door moet zetten. Je ervaart 
hoe je kunt omgaan met druk en hoe je 
kunt leren van teleurstellingen. En dat 
helpt je dan weer om een prachtig havo- 
of vwo-diploma te halen op het Beekdal.

Tweejarige brugklas
De eerste twee leerjaren zitten alle  
leerlingen samen in de brugklas. Op het 
Beekdal Lyceum zien we dat alle leerlin-
gen, zowel havo-leerlingen als vwo-leer-
lingen, daarvan beter gaan presteren.  
En misschien ben je erg goed in een  
bepaald vak; in de brugperiode kun je dan 
extra aandacht schenken aan een vak dat 
je moeilijker vindt. Op het Beekdal Lyceum 
is er in de brugperiode veel aandacht voor 
jou. Twee uur per week overleg je samen 
met je mentor over wat voor jou de beste 
manier is om verder te komen.

Beekweken
Het Beekdal Lyceum is niet alleen een 
school van weten maar ook van kunnen. 
Van leren uit het boek en leren door te 
doen. Van leren in de klas en van leren  
buiten school. Je gaat op brugklaskamp 
en op excursie, in Nederland en ook  
naar het buitenland. Opvallend voor het 

Beekdal zijn de ‘Beekweken’. Drie keer per 
jaar doen we het rooster aan de kant en 
werk je samen met jouw klas (of andere 
leerlingen in school) aan projecten. Dat kan 
een theatervoorstelling zijn of misschien 
organiseer je wel een sporttoernooi.

Topsport, dans en muziek
Het Beekdal Lyceum heeft als LOOT-
school en door de ArtEZ Vooropleiding 
Dans en Muziek veel ervaring met het  
begeleiden van bijzondere talenten.  
Deze ervaring zet de school in voor alle 
leerlingen, dus ook voor jou!

Een belevenis voor en door jou?
Een belevenis kun je niet omschrijven.  
Die moet je ervaren. En dat kan het beste 
op de Open Dag. Maar misschien wil je zo-
lang niet wachten! Surf dan alvast naar de 
website of kijk op Facebook en Instagram.

KOM KENNISMAKEN

Open Dag 
Zaterdag 2 februari 2019
9.30 - 13.30 uur
Vrije inloop samen met je ouders

Minilessen en 
Informatieavond
Minilessen voor jou en 
informatierondes voor je ouders 
Donderdag 28 februari 2019

Let op:  
Er zijn twee aanvangs tijdstippen: 
17.00 òf 18.30 uur

OPGEVEN INFOAVOND
Via de website uiterlijk 
dinsdag 22 februari 2019

Bezoekadres
Bernhardlaan 49
6824 LE Arnhem
T  (026) 320 98 20
E info@beekdallyceum.nl 
L @beekdallyceum
F  /beekdallyceum
 /beekdallyceum

Rector a.i.
A. Wolterinck

Beekdal Lyceum is 
onderdeel van Quadraam

BEEKDAL LYCEUM
Een school voor durvers, hoe verlegen of 
bescheiden je ook bent. Leren in de les en 
op het sportveld, leren in de klas en op de 
toneelvloer. Spelen in een band, zonder dat 
je nog een noot kunt lezen. Havo en vwo 
voor leerlingen die meer willen dan een 
diploma, die zichzelf en de wereld willen 
ontdekken. Dat kan op het Beekdal Lyceum.

HAVO EN VWO

www.beekdallyceum.nl
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Je eigen plek
Van brugklas tot examen volg je je op-
leiding op één plek. Vmbo en mavo zijn 
gehuisvest op de Eltensestraat, havo en 
vwo op Saturnus. Elke opleiding heeft 
een opleidingsdirecteur en een eigen 
docenten team.

Onderwijs dat bij je past
Op het Candea College kom je in een 
klas die bij je leerniveau past. Je zit nog 
niet meteen vast aan één niveau. In de 
dakpanklassen krijg je alle ruimte om te 
ontdekken op welk niveau je het beste 
presteert. Ook vanaf leerjaar 2 geldt:  
welk niveau je ook volgt, als je goed bent 
in één of meer vakken kun je die altijd  
op een hoger niveau doen.

Candea: jouw toekomst
We voelen ons op het Candea samen met 
jou verantwoordelijk voor jouw ontwikke-
ling. Om je talenten volledig te benutten, 
krijg je intensieve begeleiding van een 
mentor en ook oudere leerlingen kunnen 
je helpen. Zo zorgen we er samen voor dat 
je het beste uit je zelf haalt.
Leerlingen die behoefte hebben aan een 
extra uitdaging kunnen op het Candea 
vakken op een hoger niveau volgen of 
versneld examen doen.

Samen met de basisschool
Het Candea College onderhoudt veel con-
tacten met de basisscholen. Leraren van 
het Candea spreken uitgebreid over jou 
met de leerkracht van de basisschool, om 
te weten wat jij nodig hebt om een goede 
start te maken. We maken duidelijke af-
spraken als je speciale begeleiding nodig 
hebt (bijvoorbeeld bij dyslexie, meer- 
begaafdheid, et cetera). Voor leerlingen 
met bepaalde ondersteunings behoefte 
werken we al een aantal jaren samen met 
De Onderwijsspecialisten, zodat er ook 
voor deze leerlingen een goede plek op 
het Candea is.

Intensieve begeleiding
Op het Candea krijg je de begeleiding 
die je nodig hebt. Naast jou en je men-
tor staat een team van deskundigen, 
zoals decanen, remedial teachers, 
vertrouwens personen, orthopedagogen, 

KOM KENNISMAKEN

Open Dag 
Woensdag 30 januari 2019 

16.00 - 20.00 uur
vmbo/mavo: locatie Eltensestraat

havo/vwo: locatie Saturnus

Voorlichting ouders/verzorgers 
groep 8

havo/vwo 
Maandag 19 en  

woensdag 28 november 2018 
Locatie Saturnus. Start 19.30 uur

vmbo/mavo 
 Woensdag 21 en  

maandag 26 november 2018 
Locatie Eltensestraat. Start 19.30 uur

Minilessen 
oktober-november-december 2018 

voor leerlingen van groep 8

Bezoekadres 
Locatie Eltensestraat

Eltensestraat 8
6922 JB Duiven

Locatie Saturnus 
Saturnus 1 

6922 LX Duiven

Technasium 
Saturnus 3 

6922 LX Duiven

T (0316) 36 78 00
E info@candea.nl

Centrale directie
Drs. L.H.M. Lucas (voorzitter)

Dr. B.J.L. van den Anker MBA (lid)

Contactpersonen basisscholen
Mevr. Drs. B. Bullée (vmbo/mavo)

E. Rutten (havo/vwo) 

CANDEA COLLEGE
Het Candea College is een vmbo mavo, 
havo en vwoschool in Duiven. Als enige 
school in de wijde omgeving hebben we een 
technasium op havo en vwoniveau. Op het 
Candea volg je onderwijs in mooi ingerichte 
schoolgebouwen met veel ruimte. Onze 
school is heel overzichtelijk, je vindt er 
snel je weg. Veel leerlingen wonen in de 
omgeving en komen met de fiets. Voor de 
leerlingen die iets verder weg wonen, zijn er 
goede fiets, bus en treinverbindingen naar 
het Candea.

VMBO, MAVO, HAVO EN VWO

Candea College is 
onderdeel van Quadraam

www.candea.nl
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de school verpleegkundige en de leer-
lingconsulente. Als je liever op school je 
huiswerk maakt, kun je direct na de lessen 
gebruik maken van “BijlesNetwerk”, een 
huiswerkinstituut. Deze huiswerkbegelei-
ding is vijf dagen per week beschikbaar. 
Er zijn wel extra kosten aan verbonden. 
BijlesNetwerk is gekozen door ouders en 
school en werkt in kleine groepen.

Moderne middelen
Het gebruik van een computer of tablet 
wordt steeds belangrijker in het onderwijs. 
We denken steeds na over hoe jij  
moderne middelen kunt gebruiken om 
beter te leren. Dat noemen we BYOD (Bring 
Your Own Device)! Je neemt op het Candea 
dus altijd je tablet of laptop mee naar 
school, omdat dat jou helpt bij het leren.

Vmbo
Het vmbo-onderwijs in de onderbouw is 
onderwijs op maat. Je houdt alle richtin-
gen nog open naar de bovenbouw. Je kunt 
kiezen voor Economie & Ondernemen, 
Zorg & Welzijn of Media Vormgeving en 
ICT. Deze laatste studierichting is bijvoor-
beeld interessant als je graag met com-
puters werkt, of apps en websites wilt 
bouwen. Doordat we samenwerken met 
mbo-opleidingen word je goed voorbereid 
op het vervolgonderwijs.

Mavo
Op de mavo kun je kiezen uit drie stro-
men: de ‘gewone’ mavo-klas, de kunst-
stroom, of de sportstroom. Iedere leerling 

volgt de basisvakken maar afhankelijk van 
de stroom die je kiest, krijg je extra sport 
(en minder kunstvakken) of andersom.
Leerlingen die hebben gekozen voor extra 
sport (LO2) kunnen daarnaast profiteren 
van de afspraken die Candea heeft 
gemaakt met het CIOS in Arnhem. Veel 
mavoleerlingen stromen op het Candea 
door naar de havo. Als je hiervoor interes-
se hebt, krijg je in leerjaar 3 en 4 een extra 
vak om de aansluiting op havo-4 goed te 
laten verlopen.

Havo
Als havo-leerling word je goed voorbereid 
op het vervolgonderwijs, meestal hbo. 
Dat doen we door ervoor te zorgen dat je 
de juiste kennis en vaardigheden hebt én 
dat je goede informatie krijgt om de juiste 
vervolgopleiding te kiezen.
Je kunt op de havo kiezen voor cultuur-
projecten (het vak Art) en voor bètavak-
ken en techniek (het technasium). Op de 
havo heb je veel zelfstandigheid, maar wel 
met regelmatige controle.

Vwo
Als vwo-leerling kun je op het Candea 
College kiezen voor het gymnasium, het 
atheneum, of het technasium. Je hoeft 
nog niet meteen te kiezen: in het eerste 

jaar laten we je zien en ervaren wat de 
verschillende richtingen zijn. Het tech-
nasium is bijzonder. Het Candea heeft het 
enige technasium in de regio Arnhem.  
En dat ook nog eens in een eigen super 
hightech gebouw. Op het technasium 
maak je vanaf de eerste klas op een uit-
dagende manier kennis met moderne 
techniek. Je wordt uitgedaagd om 
problemen te onderzoeken en om er 
oplossingen voor te bedenken, zowel in 
de samenleving als bij bedrijven. Als je 
gemakkelijk en graag leert, kun je gym-
nasium en technasium combineren.

Een fijne schooltijd!
Candea is betrokken, dichtbij, duidelijk én 
vernieuwend. We kijken altijd wat wij nog 
beter kunnen doen, zodat jij je optimaal 
kunt ontwikkelen. Op het Candea College 
kun je je talenten laten zien op allerlei 
momenten. Bijvoorbeeld bij de musical, 
het muziek festival, het onderbouwtoneel, 
sportactiviteiten, debat- en science-
wedstrijden.

Maar … kom vooral zelf kijken, want er  
is nog veel meer te ontdekken op het  
Candea! Op de voorlichtingsavonden in 
het najaar en op de Open Dag kun jij je 
eigen vragen stellen en leggen we nog 
veel preciezer uit hoe onze school en ons 
onderwijs werkt om je te helpen bij je  
keuze. Hopelijk tot ziens op het Candea!

‘HET CANDEA COLLEGE, 
JOUW SCHOOL, 
JOUW TOEKOMST’
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Voorlichtingsavond
Maandag 26 november en 

woensdag 28 november 2018
 

vanaf 19.30 uur op locatie
Heerenmäten

Open Dag
Vrijdag 25 januari 2019

Locaties Zonegge en Didam
16.00 - 19.30 uur

Locaties Landeweer en 
Heerenmäten 

17.00 - 20.30 uur 

Bezoekadressen
Locatie Didam

vmbo, mavo, havo, vwo
(atheneum/gymnasium)

Dijksestraat 12
6942 GC Didam

Locatie Heerenmäten 
havo, vwo (atheneum/gymnasium)

Heerenmäten 6
6904 GZ Zevenaar

Locatie Landeweer
vmbo-bb/kb

Stationspoort 36
6902 KG Zevenaar

Locatie Zonegge 
mavo/mavo-beroepsgericht, 

Agora Liemers
Zonegge 07-09

6903 EP Zevenaar

Contactpersonen basisscholen
Mevr. M. Geurds (Zevenaar e.o.) 
Mevr. N. Klein Tank (Didam e.o.)

Leren op je eigen manier
Rekening houden met verschillen is  
typisch Liemers College. We noemen het 
‘gepersonaliseerd leren’. Dat klinkt inge-
wikkeld, maar dat is het niet. Het betekent 
dat iedere leerling werkt en leert op de 
manier die het best bij hem of haar past. 
En dat de leraar daarbij helpt. Sommige 
leerlingen hebben veel ‘sturing’ nodig,  
anderen werken meestal zelfstandig.  
Je bent dus niet allemaal tegelijk en in het-
zelfde tempo met dezelfde stof bezig. Dat 
is dus eigenlijk net als op de basisschool. 

Liemers College is 
onderdeel van Quadraam

LIEMERS COLLEGE
Hoi achtstegroeper! Welkom bij het 
Liemers College. We vertellen graag over 
onze school. Bij alles wat we doen, sta jij als 
leerling centraal. Want volgens ons is iedere 
leerling anders. 

VMBO-BB/KB, MAVO, HAVO, 
ATHENEUM, GYMNASIUM EN 

AGORA LIEMERS

www.liemerscollege.nl

FEMKE: 
“We werken met persoonlijke leer-
doelen. Dan stel je bij ieder vak doelen 
voor jezelf. De leraren houden dat in de 
gaten. Als je een vak makkelijk vindt, 
vragen ze of je extra uitdaging wilt. 
Maar je moet het zélf doen.”

Vaklokalen, leerpleinen...
Op het Liemers College zit je ook niet 
de hele dag in hetzelfde lokaal, maar in 
ruimtes die passen bij wat je aan het doen 
bent. Dat kan een vak- of praktijklokaal 
zijn. Of een groter leerplein of juist een 
kleine ruimte, waar je alleen of met een 
groepje geconcentreerd kunt werken. 
En je gaat ook regelmatig de school uit, 
bijvoorbeeld de natuur in, naar een bedrijf 
of op excursie. Saai is het nooit.

Agora Liemers
Het Liemers College is een brede 
school. Dat betekent dat je verschil-
lende opleidingen kunt volgen: van 
vmbo-bb of -kb tot atheneum en 
gymnasium. Ook kun je naar Agora 
Liemers. Bij Agora heb je geen vakken, 
geen roosters, geen lesboeken, geen 
toetsen of huiswerk. Je maakt vanuit je 
eigen wensen, vragen en interesses een 
persoonlijke leerroute met zogenaamde 
challenges. Daarbij word je begeleid 
door een coach. Elke dag is er een 
gezamenlijke dagstart en een verplicht 
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leesmoment. Per week zijn er work-
shops om je te inspireren of je kennis te 
vergroten.

Digitaler dan digitaal
ICT is heel belangrijk op het Liemers 
College. Zelfstandig werken gaat veel 
makkelijker op een computer en je kunt 
je werk meenemen naar een andere 
leerplek of naar huis. Daarom gebruik  
je op het Liemers College je tablet of 
laptop van thuis ook op school. Dat  
noemen we Bring Your Own Device.  
We maken ook gebruik van ‘itslearning’. 
Dat is een afgeschermde plek op inter-
net, waar je planningen, leerstof, uitleg, 
cijfers, roosters en nog veel meer kunt 
vinden. Zelfs je schoolboeken staan 
erop. 

ISIS: 
“Je gebruikt je laptop iedere dag, maar 
niet ieder uur. Ik ben blij dat we veel 
op de computer doen. Dat is handiger, 
want dan kun je thuis op dezelfde 
computer verder met je schoolwerk.  
De wifi is goed op school.”

Actieve leerlingen gezocht
Natuurlijk: op de middelbare school word 
je voorbereid op het eindexamen. Maar 
dat vinden we op het Liemers College 
niet genoeg. We willen dat je ook andere 
talenten ontwikkelt en elkaar helpt.  

Zo maken ouderejaars nieuwe leerlingen 
wegwijs op school en kun je een andere 
leerling helpen bij een vak waarin jij goed 
bent. Andere voorbeelden zijn IT-coaches 
die voor medeleerlingen ICT-problemen 
oplossen en schoolstewards die het 
gebouw opgeruimd houden. Bij je diploma 
krijg je een certificaat, waarop staat 
welke extra vaardigheden je zo hebt 
ontwikkeld.

TIMON:
“Ik ben Peer Tutor van een leerling 
die met een scheikundeachterstand 
van een andere school kwam. Het is 
hartstikke leuk om te doen. Het gaat 
mij vooral om het sociale aspect.  
Ik steek er best veel tijd in, maar daar 
krijg je veel voor terug.”

Steun en toeverlaat
De mentor zorgt ervoor dat het goed gaat 
met de klas, maar ook met iedere leerling 
apart. De mentor houdt niet alleen je 
cijfers in de gaten, maar ook of je lekker in 
je vel zit. Jij en je ouders kunnen altijd bij 
de mentor terecht.

BART: 
“Bij problemen ga je naar je mentor. 
Je moet ze niet voor jezelf houden, 
want dan breiden ze steeds meer uit. 
Mijn mentor is supergrappig. Dingen 
waarvan je denkt dat ze supersaai zijn, 
kan hij toch leuk maken. Maar als er 
gewerkt moet worden, moet er gewerkt 
worden. Af en toe vraagt hij een-op-
een hoe het met je gaat.”

Uitstekende sfeer
Leerlingen van het Liemers College  
voelen zich prettig, veilig en vrij op 
school. Dat komt door de manier waarop 
wij ons onderwijs geven, maar ook door 
de vele sport-, kunst- en cultuuractivitei-
ten, excursies, werkweken, kennis-
makingsdagen en schoolfeesten.  
Die maken het Liemers College tot  
een bruisende school.

LEERLINGEN VAN HET 
LIEMERS COLLEGE VOELEN
 ZICH PRETTIG, VEILIG EN 
VRIJ	OP	SCHOOL
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FEMKE: 
“Of er genoeg activiteiten zijn? Ik dacht 
het wel! We zijn naar Xanten geweest, 
we hebben gezwommen en gebowld en 
de feesten zijn altijd heel leuk.”

Extra uitdagingen
Wil en kun jij meer dan het normale 
lesprogramma? Ook dan zit je goed op 
het Liemers College. Er zijn allerlei extra 
mogelijkheden. Als je in de bovenbouw 
van havo of vwo zit, kun je vakken kiezen 
als wiskunde D, natuur, leven & technolo-
gie (nlt), informatica, Spaans Elementair, 
Cambridge Engels en filosofie (groten-
deels online). Voor vwo-leerlingen hebben 
we de extra uitdagende Topklas en een 
plusprogramma met de Radboud Univer-
siteit en de Tilburg University. Leerlingen 
die flink wat vrije tijd in een bijzonder 
project willen steken, gaan voor de het 
Talentenbureau of de LCAward.

Eigen inbreng
Op het Liemers College praten we mét 
jou in plaats van over jou. Dat doen we 
in ‘driehoeksgesprekken’, waarin jij je 
ouders en je mentor vertelt wat goed 
gaat, wat beter kan en wat je graag zou 
willen. Zo stel je samen met je ouders 
en je mentor steeds nieuwe leerdoelen 
op. Ook kun je meepraten over het on-
derwijs dat je krijgt in bijvoorbeeld een 
klankbordgroep of deelraad. Als school 
beloven we dat we ook echt iets doen 
met die ideeën. 

TOM: 
“Het driehoeksgesprek was heel leuk. 
Ik voel me sinds het eerste gesprek 
met mijn mentor en ouders veel vrijer. 
Daarvoor was ik nogal stilletjes.  
Het gesprek ging echt over mij.  
Veel voorbereidingstijd is er niet in 
gaan zitten. Een klein uurtje.”

Klassen
De overgang naar de middelbare school is 
voor sommige leerlingen best een grote 
stap. Daarom overlegt het Liemers Col-
lege met je basisschool, zodat je meteen 
de juiste begeleiding krijgt. Omdat we een 
tweejarige brugperiode hebben, heb je 
alle tijd om te ontdekken of je op het goe-
de niveau zit. Leerlingen met een dubbel 
advies beginnen op het hogere niveau. 
Dus bb/kb in een kb-klas en mavo/havo in 
een havo-klas. 

Zoveel mogelijk op dezelfde locatie
Op het Liemers College volgen leerlingen 
hun hele schoolloopbaan zoveel mogelijk 
op dezelfde locatie. Hierdoor ken je 
elkaar, weet je bij wie je moet zijn met 
vragen en voel je je sneller thuis. Vmbo-bb 
en vmbo-kb hebben Landeweer als thuis-
basis. Mavo-, havo- en vwo-leerlingen 
kunnen kiezen tussen Didam en Zevenaar. 
Alleen vwo-leerlingen in Didam stappen 
na de derde klas over naar Zevenaar. Dat 
geldt ook voor Didamse mavoleerlingen 
die in de bovenbouw een beroepsgericht 
vak kiezen.

ISIS: 
“Verdwalen kun je niet. Er hangen 
overal bordjes, zodat je weet waar 
je bent. Je zit bijna altijd in dezelfde 
lokalen, dus die weet je na een paar 
dagen blindelings te vinden.”
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Wij helpen jou om zelf je leerroute uit te 
stippelen waarmee je jouw ambitie en 
dromen kunt waarmaken.

Andere aanpak: “leer het me zelf doen!” 
Montessori College Arnhem is een middel-
bare school voor mavo, havo en twee-
fasen-vwo. Op onze school ben jij verant-
woordelijk voor je eigen leren. Zo ontdek 
je wat je graag wilt leren en hoe je dat het 
beste kunt doen. Ook leer je hoe je je  
eigen tijd indeelt en hoe je goede keuzes 
kunt maken. Natuurlijk doe je dat niet  
alleen. Je werkt samen met je mede-
leerlingen en wij begeleiden (coachen) 
jou: wat wordt jouw volgende stap om je 
droom waar te maken? 
Je bent geen ‘nummer’ bij ons: iedereen is 
namelijk uniek! Misschien ben jij goed in 
wiskunde, of juist in talen, werk je snel,  
of heb je wat meer tijd nodig. We kunnen 
door onze manier van werken goed reke-
ning houden met de verschillen tussen 
leerlingen. 

Het eerste en tweede jaar
De eerste- en tweedejaars leerlingen 
krijgen les in vier leergebieden: 
• Mens & Maatschappij
• Mens & Natuur 
• Kunst, Cultuur & Bewegen
• Internationale communicatie 

Daarnaast heb je lessen wiskunde,  
Nederlands, Engels, een mentoruur  
en keuzecursussen.
Elk leergebied heeft een mooie eigen 
ruimte in school. Daar kun je individueel of 

in groepjes werken. Driemaal per week is 
er een keuzecursus-les. Jij kiest zelf voor 
welke keuzecursus jij je inschrijft. Er zijn 
wel 90 soorten, waaronder ‘games maken’, 
‘koken’, ‘museumgids junior’ en extra sport 
of je extra verdiepen in een leergebied of 
vak. 

Het derde, vierde en vijfde jaar
Vanaf het derde jaar werk je aan je 
examen vakken op mavo- of havo-niveau. 
In klas 3 en 4 heb je driemaal per week 
één uur keuzewerktijd. Je kiest dan zelf 
bij welk vak je aan de slag gaat om bijvoor-
beeld opdrachten te maken of om extra 
hulp te vragen.

Tweefasen-vwo
Wil jij meer uitdaging tijdens je havo- 
opleiding én heb je ambitie om zonder 
vertraging je vwo-diploma te halen? 
Bij ons kun je in havo 4 starten met het 
tweefasen-vwo. Dit is een leerroute 
waarin je bij ons je havo-diploma haalt én 
vakken op vwo-niveau volgt. Na je examen 
kun je in één jaar je vwo-diploma halen. 

Kleine school 
Montessori College Arnhem is een school 
waar leerlingen en docenten elkaar goed 
kennen, er is open en laagdrempelig 
contact.  De groep waarin je start, blijft 
twee jaar bij elkaar en behoudt dezelfde 
mentor. Zo voel je je snel thuis.

Doe je mee? 
Sfeer maak je samen. Daarom word je als 
leerling betrokken bij allerlei activiteiten 
zoals goede doelen- en duurzaamheids-
acties, schoolfeesten, etc. Ook zijn leer-
lingen aanwezig bij een sollicitatiegesprek 
en kun je meedoen aan leerling-arena’s 
over onderwijsontwikkeling. Hiermee  
maken we onze school elke dag een 
beetje beter.

KOM KENNISMAKEN

Open Huis 
Zaterdag 26 januari 2019
Kom kijken en sfeer proeven 
tijdens onze open dag!
van 10.00 – 13.00 uur 
(inloop voor leerlingen en ouders)

Minilessen
Woensdag 13 februari 2019
Kom mee doen tijdens onze 
minilessen voor leerlingen.
van 14.30 – 16.00 uur 

Minilessen voor leerlingen: 14.30 uur 
aanwezig en van tevoren aan melden 
via de website van onze school.

Bezoekadres
Utrechtseweg 174
6812 AL Arnhem 
T 026 - 3209830
E montessori@montessoriarnhem.nl 
I www.montessoriarnhem.nl 

Algemeen directeur
Sander Luttje 

Montessori College Arnhem 
is onderdeel van Quadraam

Montessori College Arnhem 
is lid van Nederlandse 
Montessori Vereniging 

MONTESSORI COLLEGE ARNHEM
Ben jij ondernemend, hou je van samen
werken en zoek je een kleinschalige school 
met veel ruimte en aandacht voor jou als 
persoon? Kies dan voor Montessori College 
Arnhem.

MAVO, HAVO EN TWEEFASEN-VWO

www.montessoriarnhem.nl
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KOM KENNISMAKEN

Infoavond voor tweetalig  
onderwijs en OPUS

Dinsdag 13 november 
19.00 - 21.00 uur 

Open Dag
Zaterdag 19 januari 

10.00 - 14.00 uur 

Minilessen
Donderdag 14 februari

9.00 - 11.45 uur  

Kijkmiddagen* 
met leuke workshops 

15.00 - 16.30 uur

22 november - Engelse les 
29 november - Bewegingsonderwijs 

6 december - Natuur-/Scheikunde 
10 januari - Dramatechnieken 

24 januari - Bewegingsonderwijs

Tweetalige (Engelstalige)
15 november -Drama lesson

17 januari - English lesson 
31 januari - Science 

(Physics & Chemistry)

*Geef je op via
d.vandekoppel@lorentzlyceum.nl 

Bezoekadres
Groningensingel 1245 

6835 HZ Arnhem 
T (026) 320 28 50 

 E info@lorentzlyceum.nl 
F/lorentzlyceum

Rector
Dhr. W. Zwart

Coördinator jaar 1
Mevr. D. van de Koppel

Tweetalig én Nederlandstalig
Wij bieden tweetalig onderwijs aan op 
de havo, het vwo en gymnasium. Dit 
betekent dat op de havo ongeveer 50% 
van de vakken in het Engels gegeven 
wordt en op het VWO en gymnasium is 
dat 70%. Ook als je geen interesse hebt 
in tweetalig onderwijs kun je bij ons 
terecht: wij bieden op alle niveaus ook 
Nederlandstalig onderwijs aan. Vanwege 
ons internationale profiel hebben we wel 
versterkt talenonderwijs Engels. 

Dat betekent dat je extra uren Engels krijgt 
en we het vak drama in het Engels geven.

Een brugklas die bij jou past
Bij ons kun je kiezen uit verschillende 
brugklassen. We hebben zowel een 
havo- als vwo-brugklas. Beide bieden we 
ook tweetalig aan. In de vwo-brugklassen 
krijg je het vak klassieke vorming, waar-
door je de mogelijkheid hebt om in klas 
2 door te gaan op het gymnasium. Daar-
naast hebben we een havo/vwo-brugklas 
(alleen in de Nederlandstalige richting). 
Dat doen we niet om het ingewikkeld te 
maken, integendeel: zo kom jij straks in 
een brugklas die het beste aansluit bij 
jouw talenten en mogelijkheden. 

Internationale omgeving
Wij grijpen binnen het onderwijs iedere 
kans aan om te leren over andere cultu-
ren. Er zijn veel contacten met buiten-
landse scholen en we reizen regelmatig 
naar het buitenland. Elk jaar organiseren 
onze leerlingen een conferentie waarbij 
de verschillende commissies van de Ver-
enigde Naties worden nagespeeld door 
leerlingen van over de hele wereld die 
speciaal hiervoor naar Arnhem komen. 

Lorentz Lyceum is 
onderdeel van Quadraam

INTERNATIONAAL 
GEORIËNTEERD 

LORENTZ LYCEUM
Heb jij havo of vwoadvies? Ben jij een 
ambitieuze, nieuwsgierige leerling die op 
zoek is naar uitdagend onderwijs in een 
internationale omgeving? Lijkt tweetalig 
onderwijs je wel wat? Dan is het Lorentz 
Lyceum misschien wel jouw school. 
Wij zijn een internationaal georiënteerde 
school voor tweetalig (TTO) én 
Nederlandstalig havo, vwo en gymnasium. 

HAVO, VWO EN GYMNASIUM

TWEETALIG HAVO, 
VWO EN GYMNASIUM

www.lorentzlyceum.nl
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Ook dichtbij hebben we veel internatio-
nale contacten: Rivers International 
School Arnhem, de internationale school 
in Arnhem, maakt onderdeel uit van het 
Lorentz Lyceum. Ons nieuwe school-
gebouw (zie kader) komt vlakbij Rivers te 
staan, waardoor wij in de nabije toekomst 
nog intensiever met elkaar kunnen  
samenwerken. 

Natuurkundige Lorentz 
Onze school is niet voor niks vernoemd 
naar de winnaar van de Nobelprijs voor 
natuurkunde. Leerlingen die in de bo-
venbouw kiezen voor een bèta-profiel 
bieden wij dan ook veel internationale 
projecten in de bètavakken aan, zoals 
bijvoorbeeld uitwisselingsprogramma’s 
gerelateerd aan bèta-onderzoek of een 
bezoek aan Cern, de Europese organisa-
tie voor nucleair onderzoek. 

Wereldburger
Op het Lorentz Lyceum leiden we je op 
tot wereldburger. Een wereldburger word 
je niet in je eentje. Dat doe je samen met 
anderen. Onze docenten zorgen ervoor 
dat je onze school niet alleen met een 
waardevol diploma en een flinke hoe-
veelheid kennis verlaat, maar ook met 
waardevolle vaardigheden in je bagage. 
Je bent straks in staat tot reflectie en 
je durft jezelf te laten zien. Ook ben je 
zelfredzaam, veerkrachtig en voel je je 
‘onderdeel van het geheel’. 

We bereiden je samen met je klasgeno-
ten voor op de maatschappij van nu en 
die van de toekomst: een maatschappij 
met verschillende culturen, zienswijzen 
en invalshoeken. Wij leren je samen te 
werken en samen te leven.

Masterclass voor vwo+-leerlingen 
Zit je in groep 7 en heb je een vwo+ niveau, 
vraag dan aan je juf of meester of je mee 
mag doen met onze OCTOPLUS-master-
class. Voor dit jaar zit OCTOPLUS helaas 
al vol, maar voor volgend jaar zijn er weer 
mogelijkheden.

Minilessen 
Wij organiseren minilessen voor 
leerlingen uit groep 8. Als jouw school 
hier niet aan meedoet, mag je je ook 
individueel opgeven via, 
d.vandekoppel@lorentzlyceum.nl 
(geef dan aan of je Nederlandstalige of 
tweetalige minilessen wilt volgen). 

WIJ	ZIJN	BEZIG	MET	
NIEUWBOUW NAAST HET 
TREINSTATION	ARNHEM-ZUID.	
HET STREVEN IS OM BEGIN 2020
TE VERHUIZEN NAAR HET NIEUWE 
SCHOOLGEBOUW.	
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Het Lorentz Lyceum 
is 
onderdeel van 
Quadraam

Je bent op zoek naar een plek waar je de 
ruimte krijgt om al jouw specifieke talen-
ten en eigenschappen te ontdekken en te 
optimaliseren. Een plek waar je gehoord, 
gezien en gestimuleerd wordt. Kom dan 
naar OPUS.

Onderwijs 
Je volgt bij OPUS een vwo-programma 
dat zo veel mogelijk voor jou op maat 
wordt gemaakt. Er komt veel aan bod in 
een hoog tempo. Hierdoor heb je meer 
tijd voor extra uitdaging. Zo zijn er bij ons 
leerlingen die nu al een aardig woordje 
Spaans spreken en hebben groepjes leer-
lingen producten ontworpen die door een 
robot aangestuurd worden. We doen ons 
best om de vakken anders aan te bieden, 
zodat jij uitgedaagd wordt om net een 
stapje meer te zetten dan je gewend bent. 
OPUS maakt het leren leuk en interessant 
voor je, daar krijg je energie van!

Begeleiding op maat
Als hoogbegaafde leerling heb je op de 
basisschool vaak weinig moeite hoeven te 
doen. Bij OPUS helpen wij je om te plannen 
en persoonlijke doelen te stellen. Je wordt 
hierbij geholpen door een docent-coach. 
Het voordeel is dat je zelfstandig leert 
werken, dat je beter weet hoe je met  
anderen kunt omgaan en dat je verant-
woordelijkheid leert dragen. Je mag zijn 
wie je bent en laten zien wat je kan!

Bijzondere activiteiten
Als leerling van OPUS leer je elkaar snel 
kennen tijdens het introductieprogram-
ma. De eerste stappen naar een fijne klas 
worden hier gezet. Je neemt deel aan 
‘OPUS doet’ dagen, waarin je ‘outside the 
box’ mag denken en doen. Zo ga je zelf 
een geldinzamelingsactie voor het goede 
doel bedenken en denk je mee over hoe 
we allerlei verschillende cursussen, zoals 
bijvoorbeeld schaken, sterrenkunde, 
robotica en taalwetenschappen vorm 
zouden kunnen geven. Je volgt bij OPUS je 
eigen weg binnen bepaalde kaders, want 
het is belangrijk dat jij lekker in je vel zit!

Toelating
Je wordt toegelaten als je:
•  Een IQ van minimaal 125 hebt (dit blijkt 

uit de WISC III test, deze mag niet meer 
dan 2 jaar oud zijn);

• Een minimale leeftijd van 9 jaar hebt; 
•  Klaar bent met de lesstof van de basis-

school.

Wil je meer weten?
Als je nog vragen hebt kun je ook een 
e-mail sturen naar de afdeling coördinator 
Opus hoogbegaafden; Hilde Koehorst, 
h.koehorst@lorentzlyceum.nl

KOM KENNISMAKEN

Infoavond
Dinsdag 13 november 

19.00 - 21.00 uur

Open Dag
Zaterdag 19 januari 

10.00 - 14.00 uur 

Proeflessen OPUS
Wil je een dagje meelopen? 

Je kunt je opgeven door 
een e-mail te sturen naar  

Hilde Koehorst, 
h.koehorst@lorentzlyceum.nl

Bezoekadres
Groningensingel 1245 

6835 HZ Arnhem 
T (026) 320 28 50 

E info@lorentzlyceum.nl 
F /lorentzlyceum

Lorentz Lyceum is 
onderdeel van Quadraam

JE	VOLGT	BIJ	OPUS	JE	EIGEN
WEG BINNEN BEPAALDE
KADERS, WANT HET IS 
BELANGRIJK	DAT	JIJ	LEKKER
IN JE VEL ZIT!

LORENTZ LYCEUM - OPUS
Jij hebt aanleg om buitengewoon te 
presteren en je hebt behoefte aan meer 
uitdaging. Je wilt geprikkeld worden in 
leerstof, in onderzoek, in je creativiteit, 
originaliteit en doorzettingsvermogen.  
Je bent een doorvrager, een waarnemer, 
snel van begrip en je hebt vermogen om 
buiten de bestaande kaders te denken. 
Misschien … voel je je zelfs wel eens 
onbegrepen …

ONDERWIJS VOOR 
HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN

www.lorentzlyceum.nl
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KOM KENNISMAKEN

Open Dag
Zaterdag 26 januari 2019 
 10.00 - 14.00 uur

KENNISMAKINGSLES*
Het Westeraam in de praktijk 
beleven? Doe dan mee met  
onze kennismakingslessen.

Dinsdag 21 februari 2019 
 13.30 - 15.30 uur

Woensdag 22 februari 2019 
 13.30 - 15.30 uur

Donderdag 23 februari 2019 
 13.30 - 15.30 uur

INSCHRIJFAVOND
Woensdag 13 maart 2019 
 18.30 - 20.30 uur

* aanmelden gaat via de website

Bezoekadres
Auditorium 6
6661 TZ Elst (gld)
T (0481) 36 29 30
E info@hetwesteraam.nl

Directeur
F. Sikkes

Afdelingsleider onderbouw
A. Oostdam

Afdelingsleider bovenbouw
J. Broeder

Ons onderwijs
Naast de theoretische vakken (bijvoor-
beeld Engels en wiskunde), is er veel  
aandacht voor praktijk zoals tekenen, 
handvaardigheid, techniek en sport.  
Twee keer per jaar is er in de onderbouw 
een week waarin alles draait om een 
thema, bijvoorbeeld Sport en Voeding. 
Alle vakken doen mee aan de thema-
weken. Zo leer je allerlei dingen op een 
leuke en andere manier.
In de bovenbouw kies je uit drie profielen:
• Economie & Ondernemen
• Zorg & Welzijn
• Groen

Persoonlijk en een goede sfeer
Wij kennen jou persoonlijk. Niet alleen 
de docenten. Ook de afdelingsleiders, de 
conciërges en onze receptiemedewerkers 
weten wie je bent. We hebben duidelijke, 
eenvoudige schoolregels. Zo weten we 
wat we van elkaar verwachten. Dit zorgt 
voor een gezellige en rustige sfeer.

Extra hulp
Soms heb je wat meer hulp nodig om  
een bepaald vak onder de knie te krijgen. 
Dat houden we samen goed in de gaten. 
Als het nodig is zorgen we er voor dat je 
extra ondersteuning krijgt. Bijvoorbeeld 
met pluslessen of met de inzet van diverse 
deskundigen die jou kunnen helpen bij bij-
voorbeeld faalangst, dyslexie of dyscalculie.

Ontdek wat bij je past
We werken samen met ruim 300 bedrijven 
en instellingen in de regio zodat je erva-
ring kunt opdoen in de praktijk. In leerjaar 
3 en 4 ga je er elke week op stage. Op die 
manier ontdek je welke beroepen echt bij 
je passen.

Go West
Waarom naar Het Westeraam? We bieden 
een rustige en persoonlijke omgeving. 
Je kunt unieke en praktische ervaring 
opdoen in de regio. En we bieden goed 
onderwijs. Dat blijkt ook uit onze examen-

resultaten. Onze slagingspercentages 
liggen boven het landelijk gemiddelde. 
De afgelopen drie jaar zijn zelfs alle ba-
sis-leerlingen (100%) geslaagd. Daar zijn 
we trots op. Dus Go West en haal ook het 
beste uit jezelf!

Het Westeraam is 
onderdeel van Quadraam

HET WESTERAAM
Op Het Westeraam krijg je veel persoonlijke 
aandacht in een kleine, prettige school. 
We bieden goed onderwijs met unieke 
mogelijkheden om te leren in de praktijk. 
Dat geeft je een voorsprong als je straks een 
diploma op zak hebt.

VMBO BASIS, KADER EN 
GEMENGDE LEERWEG

www.hetwesteraam.nl
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Open Dag 
Zaterdag 26 januari 2019

10.00 - 14.00 uur

Minilessen 
19, 20 en 21 februari 2019

13.30 - 15.30 uur

Bezoekadres
Auditorium 3

Elst (gld)
T (0481) 36 29 20

E info@lyceumelst.nl

Rector
Drs. J. de Wit

Conrector onderbouw
Drs. C. Sprakel

Conrector bovenbouw
Drs. W. Claessens

Onze school: iets voor jou?
Hou jij erg van onderzoeken en proefjes 
doen? Dan kan ons bèta-excellentie-
programma iets voor je zijn. Ga je naar de 
mavo en wil je graag meer mogelijkheden? 
Kies dan voor een stevige basis met 
onze uitdagende mavo met een extra 
examenvak. In havo 4 kun je kiezen voor 
de vwo-route, zo stroom je gemakkelijker 
door naar het vwo. Meer uitdaging nodig? 
Kies dan op het vwo een extra vak.

 Is Lyceum Elst iets voor jou? 
Je kiest bij ons voor:

Een stevige basis voor later
 Goed onderwijs, zodat je een stevige 
basis hebt voor later. Dit betekent 
bij ons : een basis met klassikaal 
onderwijs van enthousiaste docenten. 
Een extra examenvak maakt onze 
mavo uitdagend én zorgt voor goede 
doorstroommogelijkheden.

De brugklas die bij je past
 Misschien weet je nog niet welk niveau 
het beste bij jou past. Starten in een dak-
panklas is dan ideaal, die hebben we voor 
mavo/havo en havo/vwo. Aan het einde van 
het brugjaar bekijken de docenten welk 
niveau het beste bij je past. Je kunt ook di-
rect kiezen voor de mavo of vwo-brugklas.

Bèta-excellentie programma
 Hou je van programmeren of onderzoe-
ken? Is ‘daarom’ voor jou geen antwoord? 
Dan krijg je de kans dit extra te ontwikke-
len. Werk aan projecten, die allesbehalve 
stoffig zijn. Battle tegen leerlingen van 
andere scholen tijdens een olympiade en 
leer te experimenteren.

Extra uitdaging die je zelf kiest
 Ben jij nieuwsgierig naar jouw talenten? 
Of weet jij al waar je goed in bent, maar 
zoek je extra uitdaging? Je bepaalt bij 
ons deels zelf hoe je schooltijd eruitziet. 
Ontdek wat jij kan tijdens de talenturen en 
zet je fLExuren in voor extra hulp.

Leuke activiteiten op en buiten school
 Natuurlijk is er ook ruimte voor activitei-
ten en ontspanning op onze school. Dat 
begint al met het gezellige brugklaskamp! 
Ook hebben we ieder jaar een schoolfeest 
en zijn er studiereizen naar Londen, Rome 
en Frankrijk. En onze gloednieuwe sport-
courts met pannadoeltjes zijn populaire 
plekken in de pauzes. 

Lyceum Elst is 
onderdeel van Quadraam

LYCEUM ELST
Ben jij op zoek naar een goede en prettige 
middelbare school in de buurt? Waar je 
jezelf mag zijn en veel nieuwe dingen leert? 
En zoek je een school waar het ook gewoon 
erg leuk is? Dan ben jij helemaal op je plek bij 
Lyceum Elst!

MAVO, HAVO EN VWO

www.lyceumelst.nl
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Persoonlijk contact
 Wennen op een nieuwe school is best 
spannend. Daarom beginnen we altijd met 
een introductieperiode. Ook heb je direct 
een vast aanspreekpunt: je mentor.  
Hij of zij helpt je op weg en kijkt of alles 
goed gaat. 

Goed bereikbaar per fiets of OV
 Onze school staat in een fijne woonwijk in 
Elst, dat voelt vertrouwd. Onze school is 
goed bereikbaar. Woon jij in Elst, een dorp 
in Overbetuwe of Lingewaard, in Arnhem-
Zuid of Lent? Kom dan op de fiets, pak de 
trein of bus.

De keuze is aan jou!
Vind jij het fijn om zelf een draai te geven 
aan je tijd op school? Wil je jouw interes-
ses en talenten benutten en doen waar jij 
blij van wordt? Op Lyceum Elst volg je een 
basisprogramma, maar kun je ook zelf 
richtingen kiezen. Ook kun je uren invullen 
met bijles van een tutor, les in studievaar-
digheden of gemiste proefjes inhalen.

Wat je kunt kiezen op onze school:
• Extra vakken 
• Het profiel dat bij je past 
• fLExuren voor ondersteuning
• Talenturen voor uitdaging
• Het bèta-excellentieprogramma
• Lid worden van het debatteam
•  Tutor worden: bijles geven aan een 

leerling
• Invulling van je Maatschappelijke Stage 

Talenturen in de brugklas
Ga je aan de slag in het theater of als 
fashion designer? In de brugklas krijg je 
gedurende twee periodes twee lesuren 
per week voor het ontdekken en ontwik-
kelen van jouw talenten. Dit noemen we 
de talenturen Misschien wil jij een talent 
nog meer ontwikkelen, of kies je liever 
iets wat helemaal nieuw voor je is. Ook 
hier geldt: de keuze is aan jou! Dit jaar 
bieden we bijvoorbeeld:
• Science
• Theatersport
• Fashion
• Art & design
• Yoga
• Sport

fLExuren vol keuze-opties
Zie jij het zitten om zelf wat sturing te 
hebben over je lesweek of je resultaten? 
Dat kan door je fLExuren handig in te 
vullen. Naast de reguliere lessen krijg je 
twee fLExuren per week. Deze uren mag 
je in principe zelf invullen, we geven je 
opties om uit te kiezen. Misschien wil je 

graag extra uitleg over aardrijkskunde of 
haal je proefjes voor biologie in. Gebruik je 
fLExuren bijvoorbeeld voor:
• Extra uitleg 
• Bijles van een tutor
• Gesprek met je mentor
• Proefjes inhalen
• Studievaardigheden-les
• Faalangsttraining
• Kom je ook sfeer proeven?

Natuurlijk kunnen we uitleggen wat je op 
onze school allemaal kunt leren. Welke ex-
tra uitdagingen we bieden. We kunnen de 
activiteiten en schoolreisjes opnoemen. 

Maar weet je wat nog beter is? 
Dat je zelf langskomt en de sfeer op 
onze school proeft! Kom kennismaken 
en bekijk waar je les krijgt. Bekijk ons 
nieuwe Talendomein, mooie sportcourts 
en moderne gebouw. Stel al je vragen en 
kijk samen met je ouders of Lyceum Elst 
bij jou past. 

Meld je aan via www.lyceumelst.nl of 
e-mail je vragen naar: info@lyceumelst.nl.

TIP: 
DOE OOK MEE MET DE 
MINILESSEN, DAN ERVAAR 
JE ÉCHT WAT EEN 
SCHOOLDAG	BIJ	ONS	INHOUDT	



42 

KOM KENNISMAKEN

Open Dag
Woensdag 23 januari 2019

16.00 - 20.00 uur

Bel gerust voor een afspraak  
met Nico van Santen,  

afdelings coördinator van  
de vmbo-onderbouw 

 (06) 294 378 21 of 
stuur een e-mail naar

n.vansanten@maartenvanrossem.nl

Meer weten over de VMBO+ 
afdeling? 

Maak een afspraak met 
Dianne Sterk, afdelingsleider 

(06) 243 572 74 of 
stuur een email naar

d.sterk@maartenvanrossem.nl

Bezoekadres
Groningensingel 1235

6835 HZ Arnhem
T (026) 320 28 60

E info@maartenvanrossem.nl

Directeur
F.T.E. Sikkes

Wij besteden veel aandacht aan een 
goede sfeer, onderling respect en een 
veilige omgeving. Leerlingen en mede-
werkers moeten zich prettig voelen op 
Maarten van Rossem. Wij geven extra 
zorg en aandacht aan iedere individuele 
leerling. Samen met jou zorgen we dat je 
op je eigen niveau de weg naar je diploma 
aflegt. Hierin spelen ook je ouders/
verzorgers een belangrijke rol. We vormen 
als het ware ‘een team’ gedurende jouw 
schoolcarrière, zodat je uiteindelijk goed 
voorbereid bent op de volgende stap, 
bijvoorbeeld het MBO. Je toekomst begint 
dus hier!

Klas 1 en 2 
Als je naar het vmbo gaat, kun je in vier 
jaar een diploma halen. De eerste twee 
jaar zit je in de onderbouw en het derde 
en vierde jaar in de bovenbouw. In de on-
derbouw ga je in onze moderne leerwerk-
centra aan de slag. Je leert studeren met 
behulp van weekplanners. Daarnaast heb 
je zogenaamde uitleglessen. Digitaal les-
materiaal speelt een belangrijke rol in het 
onderwijs. In de onderbouw “proef” je door 
de praktijklessen ook al aan de beroeps-
gerichte profielen van de bovenbouw 
en bereiden speciale loopbaanlessen je 
goed voor op je keuze. Onze docenten 
ondersteunen je bij alle leeractiviteiten. 
Zo ben je na twee jaar goed voorbereid op 
de bovenbouw.

Maarten van Rossem is 
onderdeel van Quadraam

MAARTEN VAN ROSSEM
Leer jij liever door te doen en zelf te ervaren, 
in plaats van dat je de hele dag met je neus 
in de boeken moet zitten? Dan is Maarten 
van Rossem misschien wel de school voor 
jou. Je kunt bij ons terecht voor goed en 
uitdagend vmboonderwijs, op het niveau 
dat bij jou past. Én met veel praktijkvakken. 
Binnen én buiten de school. Zo kom je 
erachter waar je blij van wordt, waar je 
talenten liggen en wat je dromen zijn. 
Samen kleuren we langzaam jouw verdere 
toekomst. 

VMBO

www.maartenvanrossem.nl
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De bovenbouw: 
welk beroep spreekt je aan? 
In de bovenbouw ga je aan de slag met 
een beroepsgericht profiel waar je zelf 
voor hebt gekozen. Het profiel in de 
bovenbouw is een combinatie van theorie 
en praktijk. Het daagt je uit om actief 
bezig te zijn. Stage lopen is een belangrijk 
onderdeel daarvan. Afhankelijk van je 
persoonlijke talenten en interesses kun je 
in de bovenbouw kiezen uit vier beroeps-
gerichte profielen: 

• Economie & Ondernemen 
• Produceren, Installeren & Energie 
• Mobiliteit & Transport 
• Zorg & Welzijn

Ondersteuning of juist meer uitdaging?
Als het nodig is, kun je leerwegonder-
steuning krijgen. Leerwegondersteuning 
is bedoeld voor leerlingen waar het leren 
niet vanzelf gaat en met extra hulp een 
diploma halen. 
Wil je een niveau hoger? In de onderbouw 
en bovenbouw kun je een aantal vakken 
op theoretische leerweg-niveau (ook wel 
mavo-niveau genoemd) volgen. Uiteindelijk 
kun je ook op verschillende niveaus examen 
doen, en krijg je dus een diploma op maat.
Zo zie je; je kunt op Maarten van Rossem 
helemaal een eigen kleur geven aan je 
schoolcarrière. Ofwel; voor elke leerling 
bieden wij vmbo-onderwijs afgestemd op 
zijn of haar behoeften en niveau.

Diploma op maat:  
van basisberoeps tot mavo
Bij ons kun je de AVO-vakken (dat 
zijn de algemene vakken Neder-
lands, Engels, economie, Duits, 
biologie, natuurkunde, wiskunde en 
maatschappijkunde) volgen op het 
niveau dat past bij jouw mogelijkhe-
den. Uiteindelijk kun je ook examen 
doen op verschillende niveaus. Dat 
is best bijzonder! Een BBL- leerling 
kan bijvoorbeeld een BBL-diploma 
behalen met twee vakken op KBL- 
niveau en twee vakken op TL- (ofte-
wel mavo-) niveau. Je krijgt dus ook 
een diploma op maat! 

Begeleiding 
Iedere leerling is voor ons een uniek per-
soon met eigen interesses en vaardighe-
den. Omdat wij op verschillende niveaus 
onderwijs aanbieden is het van belang 

dat je goed begeleid wordt. Dat doet in 
de eerste plaats je mentor, maar er is ook 
een begeleidingsteam voor het bieden 
van extra ondersteuning. Mocht het nodig 
zijn, dan kunnen ook andere specialisten, 
zoals de orthopedagoog en de school-
maatschappelijk werkster, je helpen.

Extra ondersteuning  
(passend onderwijs en VMBO+) 
Sommige leerlingen hebben bij de 
start in het vmbo al extra steun 
nodig. Voor hen bieden wij leer-
wegondersteunend onderwijs aan op 
alle onderwijsniveaus in onze school. 
In het kader van passend onder-
wijs heeft Maarten van Rossem de 
afdeling VMBO+. Deze afdeling is een 
arrangement in de lichte ondersteu-
ning en is bedoeld voor leerlingen 
met sociaal-emotionele problema-
tiek en/of leerachterstanden. De 
groepen zijn klein en er is veel kennis 
en expertise aanwezig om hulp op 
maat te geven.

Bijzondere activiteiten 
Het onderwijs op Maarten van Rossem  
bestaat niet alleen uit ‘gewone’ lessen.  
Twee keer per jaar laten we in de onderbouw 
de gewone lessentabel los en hebben de 
leerlingen een talentweek. In deze weken 
werken we volgens een thema en kan 
iedereen laten zien en ontdekken over welke 
talenten zij beschikken. We organiseren 
jaarlijks ook excursies, culturele voorstellin-
gen, sportactiviteiten, musical, projecten en 
feestavonden. Genoeg te beleven dus!

Ben je nieuwsgierig geworden? 
Je bent van harte welkom op onze Open 
Dag. Je kunt dan kennis maken met leer-
lingen en medewerkers van onze school 
en de sfeer proeven. Zo kun je samen met 
je ouders een goed beeld van onze school 
krijgen. 

Meer weten over extra ondersteuning  
en de VMBO+-afdeling? 
Maak een persoonlijke afspraak  
met Dianne Sterk, afdelingsleider, 
via 06 24 35 72 74 of stuur een e-mail 
naar: d.sterk@maartenvanrossem.nl.



44 

Op het Olympus College hebben we ver-
schillende afdelingen; vwo, havo en mavo 
en het Brugjaar Jan Ligthart, voor leer-
lingen voor wie de stap naar het reguliere 
voortgezet onderwijs nog wat te groot is.

Vwo, havo of mavo?
Het Olympus College heeft voor bijna 
iedereen wat te bieden. We hebben 
verschillende soorten brugklassen voor 
alle leerlingen met een mavo, mavo-havo, 
havo, havo-vwo en een vwo advies, zodat 
er altijd een klas is die bij je past.

Kleine schooltjes in de school
Elke afdeling op het Olympus College 
heeft een eigen plek binnen het gebouw, 
met een eigen ingang, eigen fietsen-
stallingen en een eigen ruimte om te  
pauzeren. Zeker voor brugklassers is dat 
fijn. In ‘het ronde gebouw’ krijgen al onze 
vwo-leerlingen les, de tweede verdieping 
van ‘het hoofdgebouw’ is voor de havo- 
leerlingen en de eerste verdieping voor de 
mavo-leerlingen. Het ´Ster-gebouw´ is  
geheel voor het Brugjaar Jan Ligthart.

HET OLYMPUS COLLEGE, 
VOL ENERGIE!

KOM KENNISMAKEN

Open Dag
vwo-havo-mavo

Zaterdag 19 januari 2019
9.30 - 13.00 uur

Informatieavond 
Donderdag 7 februari 2019

inloop 18.45 uur
programma 19.00-20.30 uur

• Voor iedereen die de
Open Dag gemist heeft 

• vwo, havo en mavo (met  
aandacht voor de profielen 

Creatief en Sport)
• Brugjaar Jan Ligthart

Minilessen
vwo-havo-mavo

Woensdag 6 februari 2019 
13.30 - 15.30 uur

Woensdag 20 februari 2019 
13.30 - 15.30 uur

Aanmelden voor de minilessen 
kan via de website van onze 

school: www.olympuscollege.nl 
of bel (026) 320 2870.

Inschrijven 
vwo-havo-mavo en 

Brugjaar Jan Ligthart

Het inschrijfformulier 
(zie www.olympuscollege.nl) 

kun je per post naar het 
Olympus College sturen.

Of je kunt je inschrijven op 
het Olympus College op: 

donderdag 28 februari 2019 
tussen 16.00 - 20.00 uur 

(geen afspraak nodig)

Olympus College is 
onderdeel van Quadraam

OLYMPUS COLLEGE
Op het Olympus College krijg je goed 
onderwijs en uitstekende begeleiding 
in een veilige en sociale omgeving. 
Daarnaast vinden we het belangrijk dat onze 
leerlingen een bewuste en gezonde leefstijl 
ontwikkelen. Sport en creativiteit lopen als 
een rode draad door onze activiteiten. Zodat 
je samen met anderen ook op dit gebied je 
talenten leert ontdekken én benutten. Door 
de kracht van expressie en beweging geven 
we je energie voor de toekomst.

VWO, HAVO, MAVO EN 
BRUGJAAR JAN LIGTHART

www.olympuscollege.nl
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Je wordt bij ons op school op je eigen 
niveau uitgedaagd en we stimuleren je 
elke dag om het beste uit jezelf te halen. 
De meeste vakken bij ons op school zijn 
theoretisch. Maar, we weten ook dat veel 
leerlingen het fijn vinden om niet alleen 
met hun hoofd te leren, maar om tijdens 
een schooldag ook te kunnen bewegen 
of creatief bezig te zijn. Het is zelfs 
bewezen dat je schoolprestaties omhoog 
gaan wanneer je tijdens de dag actief of 
creatief bezig bent. Daarom kies je op het 
Olympus College voor het profiel Sport of 
Creatief.

Natuurlijk krijg je les in alle andere vakken 
zoals bijvoorbeeld wiskunde en Neder-
lands, maar op het Olympus College wordt 
er extra aandacht besteed aan sport 
en creativiteit. Dit vinden wij belangrijk 
omdat je hierbij vaardigheden leert die 
bij de andere schoolvakken niet zo snel 
aan bod komen. Coachen bijvoorbeeld, 
of presentatievaardigheden. Maar ook 
doorzetten en ‘fair play’ of een publiek be-
spelen en creatief denken. Iedereen volgt 
bij ons deze lessen, maar kies je voor het 
profiel Sport dan krijg je meer sport in de 
week en kies je voor het profiel Creatief 
dan krijg je meer lessen in de creatieve 
vakken.

Profiel Sport
Ben je gek op sport en bewegen? Wil 
je niet alleen veel sporten beoefenen 
maar ook leren coachen? Vind je het 

leuk om te weten hoe je toernooien orga-
niseert en trainingen geeft? Kies dan voor 
het profiel Sport op het Olympus College. 
Je kunt voor het profiel Sport kiezen wan-
neer je sportief bent, je grenzen wilt ver-
leggen en vooral jezelf wilt ontwikkelen. 
Het profiel Sport is niet specifiek bedoeld 
voor topsporters. 

Lekker veel sporten
In de eerste jaren krijg je veel sport in 
de week. Je maakt kennis met allerlei 
verschillende sporten zoals klimmen, 
schermen en squash. Maar ook meer be-
kende sporten zoals basketbal, voetbal 
en turnen komen uitgebreid aan bod. 
Een belangrijk onderdeel is coaching. 
Je leert niet alleen jezelf verbeteren, 

maar ondersteunt ook je klasgenoten om 
zich te verbeteren. Je leert rekening te 
houden met de gevoelens van anderen. 
Je wordt hierdoor zelfstandiger, je zelf-
vertrouwen groeit en je leert voor jezelf 
opkomen. Wanneer je dat wilt, kun je in 
de bovenbouw zelfs examen doen in het 
vak sport!

Profiel Creatief
Houd je erg van muziek, dans, toneelspe-
len, tekenen of schilderen? Ben je graag 
creatief bezig? Kies dan voor het profiel 
Creatief op het Olympus College. Wanneer 
je kiest voor het profiel Creatief krijg je 
extra lessen drama, dans, beeldende 
vorming en muziek. In de onderbouw hoef 
je dus niet te kiezen voor één creatief 
vak, maar krijg je ze allemaal! En in de 
bovenbouw kun je, als je er voor kiest, ook 
examen doen in een creatief vak

Show it!
Ieder jaar kun je auditie doen voor de 
jaarlijkse voorstelling, of kun je optreden 
op onze podiumavond. Of misschien 
exposeer je met anderen in ons eigen 
museum in de school. Je leert in het 
profiel Creatief samen te werken, jezelf 
te presenteren, emoties op verschillende 
manieren te uiten en je verbeeldings-
kracht te gebruiken. Laat je in het profiel 
Creatief inspireren of inspireer anderen!

PROFIEL SPORT:
VOETBAL, TAEKWONDO, 
TURNEN, VOLLEYBAL, 
SQUASH, SCHERMEN,
KLIMMEN, SPORTKAMP, 
ZWEMMEN, TENNIS

PROFIEL CREATIEF: 
TEKENEN, BREAKDANCE,
DRUMMEN, THEATER, 
ZINGEN, SCHILDEREN, 
HIPHOP, GITAAR, MUSICAL,
CHOREOGRAFIE



46 

KOM KENNISMAKEN

Open Dag brugjaar 
Jan Ligthart

Vrijdag 18 januari 2019
van 17.30-20.00 uur

Informatieochtenden
T/m 15 januari 2019, 

elke dinsdag 
9.30 - 10.30 uur 

op afspraak. 

Je ouders/verzorgers kunnen 
zich daarvoor aanmelden via 

de administratie van de school: 
Bel (026) 320 2875 

of e-mail naar 
y.kersten@olympuscollege.nl 

Bezoekadres
Olympus 11

Arnhem
T (026) 320 2870

E info@olympuscollege.nl

Rector
M. van de Louw

Contactpersoon brugklas
B. Langkamp (vwo)

A. Sluijs (havo)
A.P. IJzerman (mavo)

Mevr. A. Derksen 
(Brugjaar Jan Ligthart)

Er kunnen verschillende redenen zijn 
waarom de stap van groep 8 naar de  
middelbare school voor jou te groot is. 
Dan ben je van harte welkom bij ons in 
Brugjaar Jan Ligthart! Wij geven je extra 
hulp zodat je daarna met meer zelfver-
trouwen en kennis verder kunt.

Alle vakken en iets extra’s
Bij ons volg je alle vakken die je ook op de 
middelbare school krijgt. Daarnaast werk 
je vijf lessen per week in kleine groepjes 
aan de onderwerpen die nog niet zo lekker 
lopen. Bijvoorbeeld rekenen en spelling of 
een training om je concentratie te verbe-
teren. Ook kunnen we je helpen om je 
leerwerk goed te plannen en te organise-
ren. En als je erg verlegen of faalangstig 
bent, zorgen wij ervoor dat je wat meer 
zelfvertrouwen krijgt. 

Na één jaar
Net als op de basisschool krijg je van ons 
een advies: je bent dan klaar om verder te 
gaan op het niveau dat het beste bij jou 
past. Omdat je al veel weet over lesroos-
ters, agenda, huiswerk maken, leren voor 
toetsen en extra hebt geoefend met reke-
nen en taal, kijk jij met plezier uit naar de 
vervolgschool.

Leuk
Natuurlijk is er ook ruimte om samen  
leuke dingen te doen. Een paar keer per 
jaar hoef je je schoolboeken niet mee te 
nemen, omdat we iets anders gaan doen, 
binnen school maar ook daarbuiten. 

Doel
Het allerbelangrijkste doel van het brug-
jaar: een fijne tijd, waarin je je veilig voelt 
en leert wat jij nog moet leren. Zodat je 
klaar bent om het vervolgonderwijs op 
jouw niveau goed te kunnen doorlopen.

Extra hulp
• Meer zelfvertrouwen
• Kleine groepen
• Op jouw niveau
• Veilige en fijne tijd

Olympus College is 
onderdeel van Quadraam

BRUGJAAR JAN LIGTHART
Je weet best veel, maar vindt het eng om 
daar voor de klas iets over te vertellen. Of je 
hebt een vervelende periode achter de rug, 
waardoor je niet veel hebt kunnen leren. Of 
je hebt eigenlijk een extra jaartje spelling of 
rekenen nodig om op je eigen niveau terecht 
te komen. Of…

BRUGJAAR JAN LIGTHART

www.olympuscollege.nl
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Open Dagen
Kennismakingavond*
Voor leerlingen en 
ouders/verzorgers groep 8
Vrijdag 8 februari 2019 
18.15 - 21.15 uur

Kennismakingsochtend*
Voor leerlingen en 
ouders/verzorgers groep 8
Zaterdag 9 februari 2019
9.15 - 13.00 uur

Kennismakingsmiddag*
Voor leerlingen groep 7
Woensdag 13 februari 2019
14.00 - 15.30 uur

Bezoekadres
Thorbeckestraat 17
6828 TS Arnhem
T (026) 320 98 40
E administratie@gymnasiumarnhem.nl

Rector 
Mevr. Drs. M.J. Stuiver-Zaal

* Opgeven via de website is noodzakelijk 

Onze docenten zijn net als jij: niet bang 
voor een uitdaging en behoorlijk nieuws-
gierig. Stuk voor stuk specialisten in hun 
vak, die graag hun kennis met jou delen! 
Ook over de klassieke oudheid. Zo leer je 
hoe je het resultaat van drieduizend jaar 
denken kunt verbinden met het leven van 
nu.

Maak je eigen lesprogramma
Het lesprogramma heeft een vaste 
basis. Met vakken zoals talen, wiskunde, 
biologie, beeldend vormen en sport. Maar 
leren wordt nog leuker als het aansluit bij 
wat jij wilt weten. Daarom biedt het SGA 
voor alle leerlingen in de onderbouw het 
verdiepingsprogramma Schola aan. Hier 
kies jij wat je wil leren! Bouw met je team 
een 3D printer, ontwerp kleding of leer 
Japans, Russisch of Spaans. Verdiep je in 
de mythologie of verleg je grenzen tijdens 
de bootcamp.
In de bovenbouw kun je kiezen voor 
het Honours Programma Gymnasia en 
Pre-University College van de Radboud 
Universiteit. Daarnaast kun je bij ons een 
internationaal erkend certificaat beha-
len voor de talen Frans, Duits, Engels en 
Spaans. Een stevige basis voor een studie 
in het buitenland. 

Een veilige school
Op een fijne plek leer je beter. Daarom 
maakt het SGA zich sterk voor een veilige 
school. We vinden het belangrijk dat 
iedereen zichzelf kan zijn. Daarnaast krijg 
je begeleiding van je mentor en leerlingen 
uit de bovenbouw. We geven les in media-
wijsheid en helpen je om een mening te 

vormen over maatschappelijke onderwer-
pen. We leren je hoe je het best kunt leren 
en je huiswerk plannen. Zo haal je met 
succes en plezier je diploma. 

Blink uit! Ook buiten de les
Sluit je aan bij de schoolband, blink uit 
op het toneel of speel mee in ons orkest. 
Kraak je hersens en doe mee aan de 
olympiades voor biologie, aardrijkskunde 
of de klassieken. Of ga voor goud en strijd 
met onze teams tijdens roeiwedstrijden, 
hockeytoernooien en de Olympic Moves. 

Toelating
Iedereen met een VWO advies is welkom 
op onze school. Je meld je aan via onze 
website. 

Open Huis
We kunnen je van alles vertellen, maar jij 
laat je toch niks wijsmaken. Kom daarom 
naar de Open Dagen en ontdek het zelf! 
Test je kennis tijdens de mini-lessen of laat 
je rondleiden door onze leerlingen. Je bent 
van harte welkom op 8 of 9 februari 2019.

GA JIJ DE UITDAGING AAN?

Stedelijk Gymnasium Arnhem  
is onderdeel van Quadraam

STEDELIJK GYMNASIUM ARNHEM
Ben jij nieuwsgierig? 
Wil je graag weten hoe het écht zit? Ben 
je niet bang voor een stevige uitdaging en 
verzin je graag zelf de oplossing? Dan hoor 
jij op het SGA!

 

GYMNASIUM

www.gymnasiumarnhem.nl
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Kleinschalig onderwijs 
Produs is een school met kleine klassen. 
Iedere klas heeft een eigen mentor, die de 
meeste theorielessen verzorgt. Hierdoor 
ontstaat een hechte band tussen leerlin-
gen, docent en de leerlingen onderling. 
Praktijkdocenten geven de praktijkvak-
ken. Je kunt rekenen op veel persoonlijke 
aandacht en ondersteuning. Je zult je dan 
ook snel thuis voelen. 

Leerroutes 
Produs heeft drie leerroutes. Leerlingen 
met een vergelijkbaar niveau en sociaal- 
emotionele ontwikkeling zitten bij elkaar 
in de klas. Zo kunnen docenten meer 
maatwerk aan elke leerling bieden. In de 
klas werken we vaak in kleine groepen 
en soms individueel op het eigen niveau. 
Vaak gebeurt dit in de klas op laptops die 
de school daarvoor beschikbaar stelt.  
Ieder schooljaar bekijken we of je in de 
leerroute zit die het best bij jou past.  
Je kunt bij ons een vak waar je erg goed 
in bent op vmbo-bb niveau volgen. 
Als dat goed gaat, kan je voor dat vak 
een certificaat halen op vmbo-school 
Maarten van Rossem. Een klein deel van 
onze leerlingen stroomt door naar een 
Entree-opleiding van het ROC. Als jij daar 
ook de kwaliteiten voor hebt, kan je in het 
zesde jaar die ROC-opleiding binnen onze 
school volgen.

Via Produs naar een betaalde baan 
Onze ambitie is om zoveel mogelijk leer-
lingen de school te laten verlaten met een 
betaalde baan. Je kunt na jouw schooltijd 
aan de slag in bijvoorbeeld de detailhandel, 
horeca, productie, schoonmaak, techniek 
of het groenonderhoud. Voor die gebieden 
biedt Produs branchegerichte opleidingen. 
Als je zo’n opleiding hebt gevolgd, krijg je een 
certificaat. Werkgevers vinden dat belang-
rijk, omdat ze daaraan kunnen zien wat je  
al kunt. Doordat we samenwerken met  
Symbion, een praktijkschool in Didam, zijn er 
nog meer mogelijkheden om een branche-
gerichte opleiding te volgen. Je leert niet 
alleen allerlei praktische vaardigheden, maar 
ook hoe het er echt aan toe gaat in een bedrijf 
tijdens je stages. We vinden het belangrijk 
dat je na afloop van de opleiding zelfstandig 
kunt functioneren in de maatschappij. 

Leren én meer… 
Als je straks een baan hebt, worden er ook 
sociale vaardigheden van je gevraagd.  
Daarom besteden we ook aandacht aan 
samenwerken, weerbaar zijn, zelf keuzes 
maken, respect hebben voor elkaar en later 
zelfstandig een huishouden voeren. We wer-
ken veel samen met jullie ouders. Ons motto 
is ‘We doen het samen’. Daarom verwachten 
we van je ouders een actieve inbreng. Zij ken-
nen jou het best! We vragen ouders ons op de 
hoogte te houden van alle zaken die het leren 
van jou op school kunnen beïnvloeden. We 
doen er samen alles aan om jouw schooltijd 
op Produs tot een succes te maken. 

Meer weten over Produs?
Neem dan gerust contact met ons op. 
Je kunt samen met je ouders ook een 
afspraak maken met onze ondersteu-
ningscoördinator, om te bespreken of 
Produs bij jou past. Natuurlijk ben je samen 
met je ouders van harte welkom op onze 
open dag. Ook kan je een keer een deel van 
een dag meelopen op onze school. 

KOM KENNISMAKEN

Open Dag 
Zaterdag 26 januari 2019

10.00 - 13.00 uur 

Bezoekadres 
Leidenweg 60 

6843 LD Arnhem 
T (026) 320 88 30 

E info@produsarnhem.nl 

Locatiedirecteur 
Mevr. G. Bagijn

‘WE DOEN HET SAMEN’ 

Produs Praktijkonderwijs is 
onderdeel van Quadraam

PRODUS
Heb je een praktijkonderwijsadvies en woon 
je in Arnhem en omgeving of Overbetuwe? 
Dan is Produs dé school voor jou! Onze 
school in ArnhemZuid is prima bereikbaar 
met de fiets en het openbaar vervoer. Ons 
belangrijkste doel is jou goed voorbereiden 
op een betaalde baan. Dat doen we onder 
andere met veel stages en branchegerichte 
opleidingen. Daarnaast leren wij jou hoe je 
straks zelfstandig kunt wonen. 

PRAKTIJKONDERWIJS

www.produsarnhem.nl
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Onderwijs op maat 
De school en de klassen zijn klein en over-
zichtelijk. Voor de theorievakken (zoals taal, 
rekenen, Engels) heb je een vaste mentor. 
Hij of zij voert ook regelmatig begeleidings-
gesprekken met je. 
De praktijkvakken (koken, groen, techniek, 
verzorging) krijg je van vakdocenten. In 
de klas werk je soms in een kleine groep 
en soms individueel. Per vak werk je op je 
eigen niveau. Je werkt ook regelmatig met 
een laptop die van de school is. Na leerjaar 
1 en 2 kijken we of je toch nog door kan 
stromen naar het vmbo. Daarvoor moet je 
wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. 
Je kan bij ons ook een vak waar je erg goed 
in bent op vmbo-bb niveau volgen. Als dat 
goed gaat, kan je daarvoor eindexamen op 
het Liemers College doen. Je kan dan een 
vmbo-certificaat voor dat vak halen. Een 
klein deel van onze leerlingen stroomt door 
naar een Entree-opleiding van het ROC.  
Als jij daar ook de kwaliteiten voor hebt, 
kan je in het zesde jaar die ROC-opleiding 
binnen onze school volgen.

Vakopleidingen 
Naast de theorielessen volg je vanaf het 
vierde jaar een vakopleiding. Op Symbion 
kan je opleidingen volgen voor het werken 
in de sectoren: groen, logistiek, horeca, 

schilderen, metaal-techniek, zorg en 
handel. Een opleiding sluit je af met een 
examen. Als je dat haalt, krijg je een 
vak-certificaat. Werkgevers vinden dat  
certificaat belangrijk, omdat ze daaraan 
kunnen zien wat je weet en kan. Sommige 
leerlingen halen meerdere certificaten.  
Dat geeft hen extra kansen op de arbeids-
markt. Symbion werkt samen met Produs, 
een praktijkschool in Arnhem. Daar kan je, 
als je wilt, nog andere opleidingen (hout-
bewerking of installatietechniek) volgen. 

Van stage naar werk 
Stages zijn ook een belangrijk onderdeel 
van het onderwijs op Symbion. In het twee-
de jaar loop je al een week stage op onze 
school. In het derde jaar ga je één dag per 
week met een groepje leerlingen op stage 
bij verschillende bedrijven en instellingen 
in de omgeving. Een vaste docent van de 
school begeleidt jou en je groepje. Zo ont-
dek je wat je leuk vindt en waar je goed in 
bent. Vanaf het vierde jaar ga je individueel 
stage lopen. Het aantal stagedagen wordt 
geleidelijk uitgebreid. Je krijgt van ons 
intensieve stagebegeleiding. 
Vaak vinden leerlingen een baan bij een 
bedrijf waar ze stage hebben gelopen.  
De stagebegeleider helpt je daarbij. Als je 
ondersteuning nodig hebt in die betaalde 
baan, regelt je stagebegeleider dat voor 
jou. De afgelopen jaren hebben we voor 
ruim 75 procent van onze leerlingen betaald 
werk gevonden. 

Samen met je ouders
Een paar keer per jaar voeren we met jou 
en je ouders voortgangsgesprekken over 
hoe het met jou op school gaat. We vra-
gen je ouders ons op de hoogte te houden 
van alle zaken die het leren van jou kunnen 
beïnvloeden. Zij kennen jou immers het 
best. Jouw mentor informeert hen ook als 
er op school zaken spelen die zij moeten 
weten. 

KOM KENNISMAKEN

Open dag
Woensdag 23 januari 2019
16.00 - 19.30 uur

Informatieavond
Voor ouders
dinsdag 11 december 2018
19.00 - 20.30 uur 

Meer weten? 
Neem dan gerust contact op met 
met mevrouw Teunissen. Je kunt 
samen met je ouders met haar 
bespreken of Symbion bij jou past. 
Je kan ook een keer een deel van 
een dag meelopen op onze school. 
Mevrouw Teunissen kan je hier ook 
alles over vertellen.

Bezoekadres
Hoge Witteveld 2
6942 RD Didam
T  (0316) 58 38 80
E  info@symbion-vo.nl

Directeur 
Mevr. A. van ‘t Sant

HEB JE EEN PRAKTIJK-
ONDERWIJSADVIES EN
WOON JE IN DE LIEMERS? 
DAN IS SYMBION DÉ 
SCHOOL VOOR JOU!

Symbion is 
onderdeel van Quadraam

SYMBION
Onze school staat in Didam, op een 
 paar minuten lopen van het station.  
Ons belangrijkste doel is om jou goed voor 
te bereiden op de arbeidsmarkt: bij het 
verlaten van Symbion hebben veel leerlingen 
een betaalde baan. Ook leren wij je op 
onze school hoe je zelf keuzes kan maken, 
goed kan samenwerken en hoe je straks 
zelfstandig kan wonen. Kortom: alles wat 
je later nodig hebt als volwassene. Het 
team van Symbion werkt er samen met jou 
en je ouders aan dat je al je mogelijkheden 
ontdekt en optimaal leert benutten. 

PRAKTIJKONDERWIJS

www.symbion-vo.nl
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KOM KENNISMAKEN

Doedag
Woensdag 23 januari 2019

14.30 - 17.00 uur  
(opgeven via de basisschool of 

telefonisch (026) 320 98 50)

Informatie 
Voor ouder(s)/verzorger(s) bij  
de afronding van de Doedag

Woensdag 23 januari 2019
16.30 - 17.00 uur

Open Huis 
Zaterdag 26 januari 

10.00 - 13.00 uur

Info-/aanmeldavond
 Dinsdag 12 maart 2019 

19.00 - 20.00 uur 

Bezoekadres
Thomas a Kempislaan 82

6822 LS Arnhem
T (026) 320 98 50

E info@vmbo-venster.nl

Directeur 
H.R. Stael

Op ’t Venster kies je één van de drie 
profielen voor basis en kader:
• Sport
• Cultuur
• Ondernemen
•  Op de Mavo kies je voor profieluren 

Sport, Cultuur of Ondernemen.

Je krijgt les in een ‘thuisbasis’. Dit is een 
deel van het gebouw waar je met je eigen 
groep en vaste docenten de meeste lessen 
volgt. Je hebt een mentor of coach die voor 
je klaar staat en als je ooit extra ondersteu-
ning nodig hebt, dan is er een ondersteu-
ningsteam dat jou kan helpen. 

Na twee jaar kies je opnieuw: voor een 
beroepsgerichte opleiding en op de mavo 
voor een keuzevak.

•  Sport: Dienstverlening en Producten
•  Cultuur: Dienstverlening en Producten; 

Media, Vormgeving en ICT
•  Ondernemen: Economie en Onder-

nemen; Horeca, Bakkerij en Recreatie; 
Zorg en Welzijn: Uiterlijke Verzorging

•  Mavo: keuzevak Economie en Onder-
nemen; Lichamelijke Opvoeding 2 of 
Culturele en Kunstzinnige Vorming 2.

Bij het volgende keuze moment – de 
over stap naar het mbo – kun je eventueel 
ook nog voor een ander profiel kiezen.  
Dat is wel afhankelijk van de toelatings-
eisen van die opleiding. We werken nauw 
samen met het Beekdal Lyceum en 
Montessori College Arnhem om de 
overstap van Mavo naar Havo zo goed 
mogelijk te laten verlopen. Je wordt bij 
deze keuzemomenten natuurlijk geholpen. 
Bij de start van ieder schooljaar bespreek 
je met je mentor/coach en je ouders je 
doelen. Halverwege bespreek je de stand 
van zaken en aan het eind bekijken jullie 
samen of je je doelen hebt gehaald.  
Dat noemen wij LOV-gesprekken: 
Leerling-Ouder-Venster. 

Gepersonaliseerd leren in leerjaar 1 t/m 3 
Cultuur
Wat je leert staat vast maar hoe, waar en 
wanneer, dát bepaal je bij ons op school 
samen met je coach. Dat betekent een 
andere manier van werken. Sinds vorig 
schooljaar werken we bij Cultuur onder 
andere met coaches. We gaan dit in fases 
in de hele school invoeren.

Nieuwsgierig geworden? 
Kom dan naar onze Doedag en samen met 
je ouders naar het Open Huis. Je ouders 
zijn ook van harte welkom op de afronding 
van de Doedag. 

’T VENSTER MAAKT HET VERSCHIL!

HEB JE EEN BASIS,
KADER OF TL-/MAVO-ADVIES? 
DAN BEN JE VAN HARTE 
WELKOM OP ’T VENSTER!

’t Venster is 
onderdeel van Quadraam

‘T VENSTER
Bijna dagelijks kom je mensen tegen die  
ooit op het vmbo of de mavo begonnen zijn:  
in de zorg, bij de kapper, in de horeca, in het 
theater, in winkels, in de sportschool, in  
het bedrijfsleven. Een diploma behaald op  
’t Venster betekent een prima basis voor je 
toekomst. Want je krijgt bij ons niet alleen  
de ‘gewone’ vakken, maar je wordt ook 
voorbereid op jouw rol in de samenleving.  
Je kunt heel veel kanten op binnen het mbo  
en met een mavodiploma kun je ook naar de 
havo. De arbeidsmarkt heeft mensen zoals jij 
hard nodig! 
Leren doe je niet alleen op school. We gaan 
erop uit en halen de buitenwereld binnen door 
clinics, stages, projecten, voorstellingen en 
excursies in binnen en buitenland. 

VMBO-MAVO

www.vmbo-venster.nl



HENDRIK PIERSON COLLEGE
ZETTEN

Kennismakingslessen
Maandag 28 januari t/m  
donderdag 31 januari 2019
8.45 - 13.00 uur.
Aanmelden: 
administratie@hpcnet.nl

Informatieavond
Dinsdag 29 januari 2019 
19.30 uur 

Open Dag 
Zaterdag 2 februari 2019 
9.30 - 13.00 uur

ARENTHEEM COLLEGE
LEERPARK PRESIKHAAF 
ARNHEM

Open Huis
Zaterdag 19 januari 2019
10.00 - 15.00 uur

DO IT! voor groep 8
Vrijdag 30 november 2018 
(ochtend)
Vrijdag 18 januari 2019  
(ochtend)

Informatieavond
Vrijdag 30 november 2018
16.00 - 20.30 uur

Dinsdag 12 maart 2019
18.30 - 20.30 uur

Dinsdag 4 juni 2019
18.30 - 20.30 uur

AERES VMBO
VELP

Open Dag
Vrijdagavond 25 januari 2019 
Zaterdagochtend 26 januari 2019

Minilessen
Vrijdag 25 januari 2019

Geef je op via: 
vmbo.velp@aeres.nl 

OVER BETUWE COLLEGE
BEMMEL

Informatieavond 
vwo, TTO, Sportprogramma havo, 
Lifestyle vmbo-t, VTO Duits
Donderdag 17 januari 2019 
19.00 uur

Open Dag
Zaterdag 9 februari 2019 
10.00 - 15.00 uur 

Inschrijving
Voor en tijdens de Open Dag 
en op woensdag 13 maart 2019 
19.00 - 20.30 uur

Minilessen
Op maandag 17 december 2018  
is er de mogelijkheid om een 
dagdeel mee te draaien op onze 
school. Kijk op de website voor 
meer informatie.

DORENWEERD COLLEGE
DOORWERTH

Minilessen 
Woensdag 12 december 2018 
13.30 - 15.30 uur 

Algemene informatieavond 
Woensdag 9 januari 2019
19.30 - 21.00 uur 

Open Dag
Zaterdag 12 januari 2019 
10.30 - 14.00 uur 

Dorenweerd Experience
Dinsdag 29 januari t/m  
dinsdag 12 februari 2019 

Informatieavond tweetalig 
onderwijs 
Donderdag 17 januari 2019 
19.00 - 21.30 uur 

Aanmeldingsavond 
Donderdag 14 maart 2019 
17.00 - 20.00 uur 

OVER BETUWE COLLEGE
HUISSEN

Open Dag
Zaterdag 9 februari 2019 
10.00 - 15.00 uur

Inschrijving
Tijdens de Open Dag en op  
woensdag 13 maart 2019 
19.00 - 20.30 uur

Minilessen
Woensdag 6 februari 2019 en 
woensdag 20 februari 2019 
13.30 - 16.00 uur

OVER BETUWE COLLEGE
ELST

Open Dag
Woensdag 30 januari 2019 
13.30 - 16.00 uur en 
18.30 - 21.00 uur

Inschrijving
Tijdens de Open Dag en op 
woensdag 13 maart 2019 
19.00 - 20.30 uur

Minilessen
Maandag 28 januari 2019 en
vrijdag 8 februari 2019 
13.30 - 15.30 uur

PRO COLLEGE
BEMMEL

Open lesochtend 
Maandag 4 februari 2019 

Open avond
Donderdag 21 februari 2019

HET RHEDENS DIEREN
DIEREN

Open Dag
Zaterdag 26 januari 2019
9.30 - 13.30 uur 

Minilessen
Dinsdag 12 februari 2019 en
woensdag 13 februari 2019
13.00 - 15.00 uur

Voorlichtingsavond
Dinsdag 26 februari 2019
19.00 uur

HET RHEDENS ROZENDAAL
ROZENDAAL

Open Dag
Zaterdag 26 januari 2019
9.30 - 13.30 uur 

Minilessen
Dinsdag 12 februari 2019 en
woensdag 13 februari 2019
13.00 - 15.00 uur

Voorlichtingsavond
Woensdag 27 februari 2019
19.30 uur

HET RHEDENS DE TENDER
DIEREN

Open Dag
Zaterdag 26 januari 2019
9.30 - 13.30 uur

Minilessen
Woensdag 13 februari 2019
13.00 - 15.00 uur

Voorlichtingsavond
Dinsdag 26 februari 2019
19.00 uur

GUIDO
ARNHEM

Junior College*
Dinsdag 20 november 2018 

Open Huis**
Woensdag 30 januari 2019 

Open Lesweek*
Maandag 18 februari t/m  
donderdag 21 februari 2019 

Liever een persoonlijk gesprek 
en rondleiding? 
Bij ons is het elke dag Open Huis! 
Neem contact met ons op via mail 
of telefoon.

*   Aanmelden kan via:  
arnhem@guido.nl

**  Aanmelden is niet nodig

ARENTHEEM COLLEGE
THOMAS A KEMPIS 
ARNHEM

Open Dag
Zaterdag 2 februari 2019 
09.30 - 13.30 uur

Informatieavond en minilessen
Voor ouders/verzorgers en leerlin-
gen groep 8

Atheneum
Dinsdag 19 februari 2019 
19.30 - 21.00 uur

Gymnasium+
Donderdag 21 februari 2019 
19.30 - 21.00 uur 

Havo
Dinsdag 26 februari 2019 
19.30 - 21.00 uur

ARENTHEEM COLLEGE
TITUS BRANDSMA 
VELP

Open Huis
Vrijdag 1 februari 2019
19.00 - 21.00 uur

Zaterdag 2 februari 2019
11.00 - 13.00 uur 

Minilessen
Donderdag 13 december 2018
19.00 - 21.00 uur

Woensdag 20 februari 2019
19.00 - 21.00 uur



BEEKDAL LYCEUM
ARNHEM

Open Dag 
Zaterdag 2 februari 2019
9.30 - 13.30 uur

Minilessen en Informatieavond
Donderdag 28 februari 2019
Let op: Er zijn twee aanvangs-
tijdstippen: 17.00 òf 18.30 uur

Opgeven infoavond
Via www.beekdallyceum.nl 
uiterlijk dinsdag 22 februari 2019

LORENTZ LYCEUM
ARNHEM

Open Dag
Zaterdag 19 januari 2019
10.00 - 14.00 uur 

Infoavond  
OPUS & tweetalig onderwijs
Dinsdag 13 november 2018
19.00 - 21.00 uur

Minilessen
Donderdag 14 februari 2019
9.00 - 11.45 uur  

Kijkmiddagen
met leuke workshops 
15.00 - 16.30 uur
22 november - Engelse les 
29 november - Bewegings-
onderwijs
6 december - Natuur-/Scheikunde 
10 januari - Dramatechnieken 
24 januari - Bewegingsonderwijs

Tweetalige (Engelstalige)
15 november -Drama lesson
17 januari - English lesson 
31 januari - Science 
(Physics & Chemistry)

Geef je op via, 
d.vandekoppel@lorentzlyceum.nl

LYCEUM ELST
ELST

Open Dag 
Zaterdag 26 januari 2019
10.00 - 14.00 uur

Minilessen 
Dinsdag 19, woensdag 20 en  
donderdag 21 februari 2019
13.30 - 15.30 uur

MAARTEN VAN ROSSEM
ELST (GLD)

Open Dag
Woensdag 23 januari 2019
16.00 - 20.00 uur

OLYMPUS COLLEGE
ARNHEM

Open Dag 
Zaterdag 19 januari 2019
9.30 - 13.00 uur

Informatieavond 
Donderdag 7 februari 2019
inloop 18.45 uur
programma 19.00 - 20.30 uur

Minilessen
Woensdag 6 februari 2019 
13.30 - 15.30 uur

Woensdag 20 februari 2019 
13.30 - 15.30 uur

Aanmelden voor de minilessen  
kan via www.olympuscollege.nl  
of (026) 320 2870

BRUGJAAR JAN LIGTHART

Open Dag
Vrijdag 18 januari 2019 
17.30 - 20.00 uur

Informatieochtenden 
t/m 15 januari 2019 elke 
dinsdag tussen 9.30 - 10.30 uur 
op afspraak

Aanmelden via de administratie 
van de school of via e-mail naar  
y.kersten@olympuscollege.nl

STEDELIJK GYMNASIUM 
ARNHEM
ARNHEM

Voor leerlingen en ouders/ 
verzorgers groep 8

Kennismakingavond* 
Vrijdag 8 februari 2019 
18.15 - 21.15 uur

Kennismakingsochtend* 
Zaterdag 9 februari 2019
9.15 - 13.00 uur

Kennismakingsmiddag*
Voor leerlingen groep 7
Woensdag 13 februari 2019
14.00 - 15.30 uur

•  Opgeven via de  
website is noodzakelijk

‘T VENSTER
ARNHEM-NOORD

Doedag
Woensdag 23 januari 2019
14.30 - 17.00 uur  
(opgeven via de basisschool  
of telefonisch: (026) 320 98 50)

Informatie voor ouder(s)/
verzorger(s) bij de afronding 
van de Doedag: 
Woensdag 23 januari 2019 
16.30 - 17.00 uur

Open Huis 
Zaterdag 26 januari 2019 
10.00 - 13.00 uur

Info-/aanmeldavond
Dinsdag 12 maart 2019
19.00 - 20.00 uur 

HET WESTERAAM 
ELST (GLD)

Open Dag
Zaterdag 26 januari 2019 
10.00 - 14.00 uur

Kennismakingsles*
Het Westeraam in de praktijk 
beleven? Doe dan mee met onze 
kennismakingslessen.

Dinsdag 21 februari 2019 
13.30 - 15.30 uur

Woensdag 22 februari 2019 
13.30 - 15.30 uur

Donderdag 23 februari 2019 
13.30 - 15.30 uur

Inschrijfavond
Woensdag 13 maart 2019 
18.30 - 20.30 uur

* aanmelden gaat via de website

MONTESSORI COLLEGE
ARNHEM-NOORD

Open Huis 
Zaterdag 26 januari 2019
10.00 - 13.00 uur

Minilessen
Woensdag 13 februari 2019
14.30 - 16.00 uur
 
Verzoek om 14.30 uur aanwezig 
te zijn. Aanmelden via de website 
van onze school.

SYMBION 
DIDAM

Open dag
Woensdag 23 januari 2019
16.00 - 19.30 uur

Informatieavond
Dinsdag 11 december 2018
19.00 - 20.30 uur

PRODUS
ARNHEM

Open Dag 
Zaterdag 26 januari 2019
10.00 tot 13.00 uur

CANDEA COLLEGE
DUIVEN

Open Dag 
Woensdag 30 januari 2019 
16.00 - 20.00 uur
vmbo/mavo: locatie Eltensestraat
havo/vwo: locatie Saturnus

Voorlichting ouders/verzorgers 
groep 8 
havo/vwo 
Maandag 19 november 2018 en 
woensdag 28 november 2018 
Start 19.30 uur
Locatie Saturnus 

vmbo/mavo 
Woensdag 21 november 2018 en  
maandag 26 november 2018 
Start 19.30 uur
Locatie Eltensestraat

Minilessen 
oktober-november-december 
2018 voor leerlingen van groep 8

LIEMERS COLLEGE
ZEVENAAR-DIDAM

Voorlichtingsavond
Maandag 26 november 2018 en
woensdag 28 november 2018
vanaf 19.30 uur 
Locatie Heerenmäten

Open Dag
Vrijdag 25 januari 2019 
16.00 - 19.30 uur
Locaties Zonegge en Didam

Vrijdag 25 januari 2019 
17.00 - 20.30 uur
Locaties Landeweer en  
Heerenmäten
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