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Inleiding

Kiezen
Samen met uw kind gaat u op zoek naar een school voor voortgezet onderwijs. 
Het aanbod in Zwolle is groot, er valt dus echt iets te kiezen. Alle Zwolse scholen 
bieden kwalitatief hoogwaardig onderwijs en hebben de leerlingbegeleiding goed 
op orde. Overal zijn voorzieningen voor leerlingen die extra zorg nodig hebben 
en is er sprake van een veilige leef-en werkomgeving. Bij het zoeken naar de 
school die het best bij uw kind past, zult u zich dan ook vooral concentreren op 
de zaken waarin de ene school zich onderscheidt van de andere. Hierbij kunt 
u bijvoorbeeld denken aan de sfeer op school, het aanbod van buitenschoolse 
activiteiten, de profilering, de identiteit of de afstand tot de school.

Kom sfeer proeven
Alle scholen organiseren voorlichtingsavonden en open dagen. Daar kunt u met 
eigen ogen zien hoe de Zwolse voortgezet onderwijs scholen vorm geven aan 
onderwijs en leerlingbegeleiding. Het is een mooie gelegenheid om sfeer te 
proeven en kennis te maken met personeel en leerlingen. Wij raden u van harte 
aan ruimschoots gebruik te maken van deze mogelijkheden. Op het inlegvel in 
deze gids treft u een totaaloverzicht aan.

Om u alvast een eerste indruk te geven, stellen de scholen voor voortgezet 
onderwijs in Zwolle zich in deze gids individueel aan u voor. Wij wensen u samen 
met uw kind wijsheid, maar ook vooral veel plezier toe bij het maken van de 
keuze. Hoe die keuze ook uitvalt, u mag er bij voorbaat van overtuigd zijn dat 
iedereen, op elke school, zich tot het uiterste zal inspannen om uw kind een 
prettige middelbare schooltijd te bezorgen.

De rectoren van de Zwolse scholen voor voortgezet onderwijs
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Leren op het Meander  
Uitgangspunt op het Meander is dat leerlingen het naar hun 
zin hebben. Dat zij een goede relatie hebben met docenten 
en medeleerlingen en dat zij presteren op het niveau dat bij 
hen past. Niet elke leerling leert op dezelfde manier. Met 
activerende werkvormen, digitale ondersteuning en creativiteit 
motiveren we onze leerlingen en dagen hen uit om het beste 
uit zichzelf te halen.  
 
Op het Meander bieden we drie niveaus aan: atheneum, havo 
en vmbo-tl (mavo). In de bovenbouw is er ook ‘havo op maat’: 
een traject met extra begeleiding en structuur voor leerlingen 
die hierbij gebaat zijn. Zij krijgen hulp op maat, zodat goed 
aangesloten wordt op de hulpvraag. Muzikale leerlingen die 
zich goed voor willen bereiden op een vervolgopleiding aan het 

conservatorium kunnen op het Meander in de examenklas de 
vooropleiding van het ArtEZ Conservatorium volgen. 
 
Verder besteden we veel aandacht aan de basisvaardigheden: 
rekenen & taal en het plannen en maken van huiswerk. De 
begeleiding hiervan wordt verzorgd door docenten van het 
Meander College en medewerkers van het huiswerkinstituut 
Lyceo. Leerlingen met een bijzondere hulpvraag worden 
begeleid door specialisten op het gebied van leren en 
ontwikkelen.
 

Podium voor elk talent!
Het Meander College biedt kwalitatief goed onderwijs in 
de vorm van een breed vakkenaanbod met specifieke 
mogelijkheden voor de uiteenlopende talenten van leerlingen. 

OPEN  HUIS
Zaterdag 16 januari 2016
9.30 – 13.30 uur

Open  Lesmiddagen
Woensdag 18 november 2015
Woensdag 3 februari 2016 
13.30 – 16.00 uur 
Opgeven via 
www.meandercollege.nl

Het Meander College is een bruisende school voor vmbo-tl (mavo), havo en atheneum.  

Wij bieden onze leerlingen een uitnodigende en veilige leeromgeving. Hierbij staat voorop 

dat elke leerling het diploma haalt dat bij hem/haar past. Creatief denken én handelen bindt 

ons en zorgt ervoor dat onze leerlingen maximaal kunnen presteren. Zij ervaren een fijne 

sfeer, waardoor ze zichzelf durven zijn en hun interesses en talenten kunnen ontwikkelen. 

Wij stimuleren leerlingen om eigen keuzes te maken. Dit start al in de eerste klas met het 

vrij te kiezen podiumvak dat aansluit bij de interesse van de leerling. We zijn een open 

christelijke school waar leerlingen met verschillende achtergronden zich thuis voelen en tot 

hun recht komen.   

GEEN DAG IS 
HETZELFDE

MEANDER COLLEGE 
Podium voor elk talent!



Wij stimuleren de ontplooiing van deze talenten en daar zijn we trots op. 
Leerlingen worden niet alleen gestimuleerd om zich te ontwikkelen op het 
intellectuele, maar ook op het sociale, sportieve en creatieve vlak. Dat betekent 
dat er naast de reguliere lessen en sociaal-emotionele begeleiding ook aandacht 
is voor andersoortige activiteiten. In de onderbouw kiest elke leerling daarom 
een podiumvak. Een podiumvak is een extra vak dat aansluit bij een interesse, 
hobby of talent. Is een leerling goed in tekenen, gek op handvaardigheid of 
maakt hij/zij juist liever muziek? Dan is Podium Beeldend of Podium Muziek een 
mooie aanvulling op het vakkenpakket. Leerlingen die altijd in beweging zijn 
of graag toneelspelen kunnen hun energie kwijt bij Podium Sport en Podium  
Musical. En voor de fans van Minecraft en Discovery Channel die van ontwerpen 
en het oplossen van technische problemen houden, is er Podium Techniek!

Geen dag is hetzelfde op het Meander
Op het Meander is altijd wel wat bijzonders te beleven. Er zijn projectdagen  
waarin vakoverstijgend wordt gewerkt en activiteitendagen met workshops in en 
buiten de school. Leerlingen gaan op schoolkamp, werkweek en internationale 
uitwisseling. Regelmatig komen organisaties van buitenaf de school in voor 
workshops en projecten. In de onderbouw krijgen alle leerlingen muziek, 
tekenen, drama en handvaardigheid. In de bovenbouw kunnen muziek en 
tekenen ook als examenvak gekozen worden.  
 
Op vrijdagmiddag zijn de lessen om 13.30 uur afgelopen en kunnen alle leerlingen 
naar keuze meedoen aan uiteenlopende activiteiten. Voor wie graag muziek 
maakt, is er de Meander Bigband en de Junior Bigband (klas één en twee). Er 
zijn repetities voor de jaarlijkse theaterproductie en de elektronicaclub ontwerpt 
en (de)monteert apparaten. Aankomende schrijvers en illustratoren kunnen 
meewerken aan de schoolkrant en leerlingen die betrokken zijn bij de rechten en 
plichten van scholieren, kunnen zich verkiesbaar stellen voor de leerlingenraad. 
De leerlingenvereniging en de licht- en geluidploeg ontvangen graag nieuwe 
leden om samen feesten en andere gezellige activiteiten (als Sinterklaas en 
Valentijn) te organiseren. Kortom; het Meander is een school waar iedereen met 
zijn of haar passie en talent van harte welkom is.

ADRESGEGEVENS
Meander College 
Dobbe 37
8032 JW Zwolle
Postbus 557
8000 AN Zwolle
Tel.: 088 - 850 7770  
E-mail: info@meandercollege.nl

Website / social media
💻 www.meandercollege.nl
F Meander-College
 Meander College

NIVEAUS
ATHENEUM 

HAVO 
VMBO-TL (MAVO) 

M
EANDER COLLEGE 

MEANDER COLLEGE 
Podium voor elk talent!

Voorlichtingsavond  
voor ouders en leerlingen 
Maandag 16 november 2015 
Woensdag 10 februari 2016 
19.00 – 20.30 uur 
Opgeven via www.meandercollege.nl



Het Thomas a Kempis College is een sportieve school! Leren en sporten hebben veel 

raakvlakken. Leren omgaan met winnen en verliezen, ambitieus je doelen stellen en 

veel oefenen. Het Thomas a Kempis College motiveert leerlingen het beste uit zichzelf 

te halen: jouw talent staat centraal. Dit kan, naast sport, op drie gebieden: Art, Science 

& Health, en Sports & Health. Onze school is niet zo groot, waardoor wij -leerlingen én 

docenten- elkaar goed kennen en iedereen zichzelf kan zijn. Vanuit onze katholieke 

inspiratie bieden wij waardevol en waardenvol onderwijs.

We vinden het erg belangrijk dat leerlingen worden uitgedaagd 
om elke dag weer het beste uit zichzelf te halen. Want leren blijft 
leuk als je soms ook even je best moet doen en dingen niet weet! 
We zijn goed in het leveren van maatwerk voor die leerlingen die 
meer of anders kunnen. Leerlingen kunnen, als ze gemotiveerd 
zijn, een vak waarin ze goed zijn op een hoger niveau volgen en/
of deelnemen aan het High Potential programma. Daardoor blijft 
er voor onze leerlingen altijd voldoende uitdaging aanwezig. 
Elke leerling krijgt een vaste coach (mentor), waarmee hij of 
zij voortdurend contact houdt en waarmee hij of zij zelf een 
planning maakt per periode.

wij maken het verschil
Op het Thomas a Kempis College willen we elke keer weer het 
verschil maken in ons onderwijs. Daarbij staan de volgende 
thema’s in ons onderwijs centraal:  
Oog voor jou
Ruimte voor jouw talent 
Elkaar ontmoeten

Oog voor jou
In de onderbouw krijgt de leerling instructie op het niveau 
waarvan we verwachten dat hij of zij er een diploma in kan 
halen. Soms plaatsen we twee niveaus in één klas. Je krijgt dan 
bijvoorbeeld een klas waarin de theoretische leerweg en havo  
samen zitten.
Aan het begin van het jaar spreken we samen af voor welk 
niveau we gaan. Doordat we maatwerk zo belangrijk vinden, 
zullen we altijd blijven kijken of het niveau waarop de leerling 
werkt, nog bij hem of haar past. Mocht op een gegeven moment 
blijken dat een andere route beter aansluit, dan zullen we dat in 
overleg proberen te organiseren.

Ruimte voor jouw talent
Leerlingen die hun extra uren aan creatieve of technische 
vakken willen besteden, kunnen kiezen voor de Artclass 
of de Scienceclass. In de Artclass werk je aan prachtige 
vakoverstijgende projecten op het gebied van muziek, beeldende 
vorming en drama. Wie meedoet aan de Scienceclass leert 

Open  Lesmiddagen
Maandag 11 januari 2016
Donderdag 14  januari 2016
Maandag 18 januari 2016
Woensdag 27 januari 2016
12.30 – 15.30 uur 
Graag aanmelden via  
thomasakempis.nl

Open  Huis
(gymnasium, atheneum, 
havo, vmbo-tl)
Woensdag 20 januari 2016
16.00 – 20.00 uur

Thomas a Kempis College 
een sportieve school



nog meer van het vak techniek en sluit daarmee ook aan bij het NT/NG profiel in de 
bovenbouw.

Voor alle leerlingen hebben we, naast de gewone uren bewegingsonderwijs, in 
het eerste en tweede leerjaar keuze uren (breedte sport). Hiermee bevorderen we 
een gezonde leefstijl en de interesse in verschillende soorten sporten bij al onze 
leerlingen. Leerlingen kunnen daarnaast vrijwillig kiezen voor extra sport. Voor 
talentvolle sporters hebben we speciale classes (bijvoorbeeld voor voetbal, hockey, 
skeeler en wieler, basketbal, atletiek, dansen), waarin zij extra kunnen trainen tijdens 
schooltijd. Tenslotte bieden we - als erkend topsport talentschool (LOOT)- topsporters 
bij het Thomas a Kempis College de mogelijkheid om sporten op hoog niveau te 
combineren met leren. Dit doen we in nauwe samenwerking met het Centre for Sports 
& Education.

Elkaar ontmoeten
Op onze school vinden we het belangrijk dat we elkaar ontmoeten, binnen school, 
maar ook buiten school. Dit doen we door ouders en leerlingen zo goed mogelijk op 
de hoogte te houden van de schoolprestaties en andere belangrijke ontwikkelingen 
die met school te maken hebben.  
Dit doen we door:
• De maandelijkse digitale nieuwsbrief van het Thomas a Kempis College
• Voorlichtingsavonden
• Verwachtingsgesprekken
• Ouderspreekavonden n.a.v. de eerste twee rapporten
• De website www.thomasakempis.nl
•  Toegang tot Magister, waarin de resultaten en afwezigheidsgegevens 

bekeken kunnen worden. Via Magister krijgt u ook toegang 
tot de ELO waar de studiewijzers staan.

Natuurlijk kunnen ouders/verzorgers contact opnemen met ons als daar
aanleiding voor is. Wij zullen ook contact opnemen als wij dat nodig vinden.

ADRESGEGEVENS
Thomas a Kempis College
Schuurmanstraat 1 
8011 KC Zwolle 
Tel.: 088 850 85 05 
E-mail: info@thomasakempis.nl 

 Website / social media
💻  www.thomasakempis.nl
💻  www.stichtingloot.nl
L @TaKZwolle
F thomasakempiscollege

NIVEAUS
GYMNASIUM 

ATHENEUM 
HAVO 

VMBO-TL

THOM
AS A KEM

PIS COLLEGE 

Open  classes
Maandag 1 februari & 
donderdag 4 februari
8.15 - 9.45 uur.
Aanmelden via 
thomasakempis.nl

Informatieavond 
Voor ouders en leerlingen uit 
groep 7 & 8
maandag 9 november 2015 
aanvang 19.30 uur

Extra 
voorlichtingsavond 
Maandag 8 februari 2016
Aanvang 19.30 uur

RUIMTE VOOR
JOUW TALENT

Thomas a Kempis College 
een sportieve school



werkwijze
Samenleven kun je niet alleen. Leren en werken doe je in 
verbondenheid met elkaar. Op JenaXL vormen leerlingen 
van verschillenden leeftijden en niveaus met elkaar 
de stamgroepen. De instructies volgen leerlingen in 
niveaugroepen. Dat daagt leerlingen uit om gebruik te maken 
van elkaars verschillen en geeft iedereen de ruimte om kennis 
en vaardigheden op te doen op het niveau dat het beste bij 
hen past. Op onze school begint de onderbouw iedere dag 
in de stamgroep. Hier heeft de leerling gesprekken over 
onderwerpen als het nieuws van de dag, eigen interesses, 
kunst en studievaardigheden. Zo leert de leerling zichzelf en 
de groep elkaar steeds beter kennen, maken we afspraken 
en plannen ons werk. Dan is het tijd om aan de slag te gaan: 
wiskunde, Nederlands, vreemde talen en natuurlijk onze 
Xperience: projecten waarbij de leerling leert over wetenschap, 
cultuur, natuur of maatschappij. Steeds wanneer er iets 

belangrijks gebeurd is, vieren we dat met elkaar. Bijvoorbeeld 
als leerlingen presentaties geven van de resultaten die ze 
hebben bereikt: prestaties waar ze trots op mogen zijn.

onder- & bovenbouw
Op JenaXL is er verschil tussen de onderbouw en de 
bovenbouw. In de onderbouw geven we veel structuur en 
volgt de leerling het ritmisch weekplan. Zo raakt de leerling 
vertrouwd met Jenaplan essenties. In de bovenbouw wordt 
verwacht dat de leerling zelf Jenaplan vaardigheden gebruikt, 
uitbouwt en inzet. De leerling neemt dan veel meer zelf 
verantwoordelijkheid voor zijn/haar leerproces. Hierbij gaat 
het om voor jezelf opkomen, presenteren, samenwerken 
met anderen, talenten van jezelf en van je groep verder 
ontwikkelen en rekening houden met de mogelijkheden van 
anderen.

Open  lesdag voor 
leerlingen
Dinsdag 24 november 2015 
12.45-14.45
Dinsdag 2 februari 2016 
9.00-11.30 óf 12.45-15.15 uur

Op JenaXL vinden we het belangrijk dat leerlingen zich thuis voelen. De leerling leert van 

docenten die stimuleren om zelfstandig en zelfbewust te worden. Naast kennis en feiten, 

leert de leerling hoe hij/zij het beste kan studeren en hoe men ook kan leren met en van 

elkaar. Bij JenaXL is iedereen uniek. Daarom kan elke leerling zich op zijn of haar eigen 

niveau ontwikkelen of dat nu vwo, havo of vmbo is.

Jena XL 
Jenaplan voorgezet onderwijs



ADRESGEGEVENS
JenaXL 
Gelijkheid 3 
8014 XC Zwolle 
Tel.: 088 850 85 60 
E-mail: info@jenaxl.nl 

Website / social media
💻  www.jenaxl.nl 
💻  www.thomasakempis.nl
L @JenaXLZwolle
F JenaXL

NIVEAUS
VWO 

HAVO 
VMBO

Jena XL 

Jenagewijs leren en leven
JenaXL daagt leerlingen uit te ontdekken wat ze echt leuk 
vinden en waar ze goed in zijn. Daarin groeien en jezelf 
steeds verrassen. Zien dat iedereen niet alleen anders is 
maar echt uniek, en dat het juist daardoor fijn is samen één 
school te zijn.

Op basis van de volgende uitgangspunten is ons onderwijs 
ingericht:
Keuzevrijheid en -verantwoordelijkheid. Leerlingen mogen 
vrij kiezen uit een lijst mogelijkheden, opdrachten en 
werkvolgorde.
Samenwerken. Leren van en met elkaar. Dit kan door het 
creëren van verschillen in de stamgroep.
Zelfstandigheid. Willen leerlingen in hun eigen tempo 
leren, dan is het nodig dat ze een zekere mate van 

zelfstandigheid hebben. Ze moeten zelfstandig de taak 
kunnen plannen en uitvoeren, zonder al te veel sturing.

Activiteiten
JenaXL bruist van de interessante leeractiviteiten die 
aansluiten bij onze visie op leren. Voor veel van onze 
projecten gaan we de school uit: op excursie naar het 
theater, een fabriek of de bank. Daarnaast zijn er ook 
sportdagen en
stages. Vanaf het eerste jaar tot en met het vierde 
leerjaar gaan we op kamp. In leerjaar één en twee is 
dat een kamp op fietsafstand en in leerjaar drie en vier 
een buitenlandreis. Bovendien organiseren de leerlingen 
veel eigen activiteiten, schoolfeesten, sporttoernooien, 
excursies of komen er interessante gasten.

Open  Huis
Donderdag 21 januari 2016
16.00 – 20.00 uur

Informatieavond 
Voor ouders en leerlingen uit 
groep 7 & 8
Donderdag 19 november 2015 
vanaf 19.30 uur

Open  Huis gemist
Donderdag 11 februari 2016
Aanvang 19.30 uur

LEREN VAN EN LEREN
 MET ELKAAR 

Jena XL 
Jenaplan voorgezet onderwijs



Het Carolus Clusius College is een wereldschool. Bij ons maken leerlingen kennis met de 

wereld om hen heen en bereiden ze zich voor op leven en werken in onze internationaal 

georiënteerde maatschappij. We zijn een protestants-christelijke school waar we 

respectvol met elkaar omgaan en waar voor iedere leerling ruimte is. In Zwolle werken 

wij samen met het Meander College, Thomas a Kempis College en TalentStad.

Werkwijze
Als wereldschool nemen wij deel aan ELOS (Europa als 
Leeromgeving Op School). Dat betekent dat wij als school aan 
eisen moeten voldoen om een goede internationale basis te 
kunnen bieden. Leerlingen krijgen bijvoorbeeld uitgebreider, 
versterkt onderwijs in de moderne vreemde talen en EIO-
vakken. EIO staat voor Europese en Internationale Oriëntatie. 
In klas 1 en 2 kiezen leerlingen voor één van de Wereldvakken: 
Wetenschapswereld, Theaterwereld, Sportwereld, Mediawereld 
of Modewereld. In deze werelden kunnen leerlingen 
enthousiast aan de slag met hun interesse of passie! In de 
bovenbouw krijgen de Wereldvakken een vervolg in de 
InterStudies, zoals Interbusiness, Interhealth en Interscience. 

Ook worden in de bovenbouw extra taalprogramma’s 
aangeboden waarmee de leerlingen de mogelijkheid hebben 
deel te nemen aan de examens voor de internationaal  
erkende certificaten van Cambridge (Engels), Goethe (Duits) 
en Delf Scolaire (Frans). Tijdens de schoolloopbaan zijn er veel 
mogelijkheden om deel te nemen aan internationale projecten. 
Dat realiseren we door samen te werken met instellingen in 
binnen- en buitenland. Er vinden uitwisselingen plaats, bij 
voorkeur gekoppeld aan de gekozen InterStudy.

In welke klas komt de leerling?
Op het Carolus Clusius College hebben we in de brugklas 
aparte klassen voor gymnasium (Orfeo), atheneum en vmbo-tl. 
Dakpanklassen zijn er voor havo/atheneum en vmbo-tl/havo. 
In de loop van het  jaar wordt met de leerling, de ouders en de 
docenten die lesgeven bekeken welk niveau het beste bij de 
leerling past. Bij ons bestaat de mogelijkheid om op een ander 
niveau door te gaan.

Internationaal gymnasium Orfeo
Op het Carolus Clusius College kun je ook kiezen voor het 
Internationaal gymnasium Orfeo, waar je tweetalig onderwijs 
kunt volgen. Internationaal gymnasium Orfeo heeft een eigen 
kleinschalige locatie, op loopafstand van het hoofdgebouw van 
het CCC, waar passend en vernieuwend internationaal vwo-
onderwijs wordt aangeboden. Meer informatie hierover vind je 
op: www.orfeogymnasium.nl

Je voelt je snel op je gemak
Een wereldschool, dat klinkt misschien ontzettend groot, 
maar bij ons voel je je heel snel thuis. Je leert de weg in onze 
gebouwen snel genoeg kennen, onder andere omdat de 
onderbouw een eigen ingang en een eigen aula heeft. 

Open huis
Zaterdag 23 januari 2016
9.30-13.30 uur

meeloopmiddag
Woensdag 9 december 2015 
of woensdag 27 januari 2016
om 14.00 uur. 

Informatieavond 
Havo
Donderdag 12 november 2015 
 19.30 - 21.00 uur 

Informatieavond 
Internationaal gymnasium 
Orfeo en atheneum
Woensdag 18 november 2015 
19.30 - 21.00 uur

ER GAAT EEN WERELD 
VOOR JE OPEN

Carolus Clusius College 
‘n Wereldschool!



Informatieavond  
Vmbo-tl
Donderdag 19 november 2015 
19.30 - 21.00 uur

Open huis gemist?
Woensdag 3 februari 2016
19.30 – 21.00 uur

ADRESGEGEVENS
Carolus Clusius College 
Prinses Julianastraat 66 
8019 AX Zwolle 
Tel.: 088 850 75 00 
E-mail: info@hetccc.nl 

Website / social media
💻  www.hetccc.nl 
💻  www.orfeogymnasium.nl
💻  www.elos.europeesplatform.nl 
💻  www.unesco.nl 
L @HetCCC
F hetCCCzwolle
 hetCCC

NIVEAUS
GYMNASIUM "ORFEO" 

ATHENEUM 
HAVO 

VMBO-TL 

CAROLUS CLUSIUS COLLEGE 

Profilering
Het Carolus Clusius College, een wereldschool!
Werken in het buitenland, verre reizen maken, functies met internationale 
contacten en moderne communicatiemiddelen; de wereld wordt steeds kleiner 
en grenzen lijken te verdwijnen. Het Carolus Clusius College is een school die 
de deur open zet voor andere invloeden en geïnteresseerd is in andere mensen 
en culturen. Als wereldschool vinden wij het belangrijk dat jonge mensen op 
een respectvolle manier omgaan met de wereld om hen heen. Dat zij leren op 
eigen benen te staan, grenzen te verleggen, nieuwe gebieden en interesses te 
ontdekken. Die extra kennis kun je goed gebruiken. Er zijn allerlei activiteiten, 
zowel in het schoolprogramma als er buiten, die met de wereld om ons heen te 
maken hebben. Deze kunnen plaatsvinden in school, in Zwolle, in Nederland of in 
het buitenland. De school organiseert internationale uitwisselingen, onderhoudt 
contacten met allerlei scholen en universiteiten in het buitenland en biedt 
leerlingen de mogelijkheid om extra talen te leren. Het CCC neemt ook deel aan  
maatschappelijke projecten en ontvangt regelmatig interessante gasten.

Activiteiten sport, muziek, theater en excursies
Bij ons is er ook naast de lessen van alles te beleven! We maken kennis met de 
wereld om ons heen tijdens allerlei excursies. In de onder- en bovenbouw krijgen 
leerlingen door middel van uitwisselingsprogramma’s en speciale projecten de 
kans over de grenzen heen te kijken. We hebben partnerscholen in onder meer 
Italië, Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Engeland, China, Portugal en Spanje. 
Ook binnen de school maken leerlingen kennis met andere ‘werelden’ als ze dat 
willen. Leerlingen kunnen zich aanmelden voor een cursus Chinees, we hebben 
een softbalteam en we organiseren onder andere voetbal-, volleybal-, hardloop- 
en cricketclinics. Een paar keer per jaar organiseren we schoolfeesten. Leerlingen 
die houden van zingen, dansen of acteren kunnen meedoen aan onze jaarlijkse 
Podiumavond! 

Carolus Clusius College 
‘n Wereldschool!

Geef je op via www.hetccc.nl of bel 088 850 75 00. 



Leerlingen krijgen alle ruimte om hun talenten te ontdekken en 
te ontwikkelen en zich voor te bereiden op hun toekomst. De 
naam TalentStad is niet willekeurig gekozen. Het zegt precies 
waar het om draait: onze leerlingen kunnen aan de slag met 
hun talent in onze eigen ‘stad’. Leerlingen leren op een goede 
manier te leren en dat leren leuk kan zijn!

werkwijze
TalentStad is een bijzondere plek. Het is een plek waar elke 
leerling zichzelf kan zijn, kan ontdekken waar zijn toekomst 
ligt en waar gewerkt wordt aan het zelfvertrouwen en de 
zelfstandigheid van leerlingen. Wat je in een echte stad hebt, 
heb je in TalentStad ook. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld 
sleutelen aan auto’s in een echte werkplaats. We  hebben  een 
schoonheidssalon, een interieur- en designafdeling. Je kunt 
er etalages inrichten, een sportevenement begeleiden en ga 
zo maar door. TalentStad Beroepscollege is dan ook een plek 
waar veel gebeurt. Iedereen is actief aan de slag voor zijn of 
haar toekomst. Door in onze stad te leren, komen leerlingen 
erachter wat hen het meest aanspreekt. 

de leerling staat centraal
Bij TalentStad staat de leerling centraal. Niemand is toch 

hetzelfde? Wij vinden dat elke leerling een leeromgeving  
verdient die past bij zijn of haar ambities of  talenten. 
Leerlingen ontdekken en ontplooien hun talenten. Persoonlijke 
ontwikkeling en leren verbinden wij met elkaar en het 
begeleiden van keuzeprocessen vormt bij ons een rode draad. 
Bij TalentStad zijn wij met de individuele leerling voortdurend 
bezig met zijn of haar loopbaan binnen de basisberoepsgerichte 
en de kaderberoepsgerichte leerweg. Je wordt zo goed als 
mogelijk voorbereid om de overstap richting het mbo te 
kunnen maken. We hebben een speciaal programma (TIZ) voor 
de onderbouwklassen, zodat je straks een praktijkrichting kunt 
kiezen die bij je past. Dit gebeurt in een uitdagende omgeving 
waarin meerdere lijnen samenkomen. Door intensieve 
samenwerking met andere scholen is het altijd mogelijk om - 
wanneer daar aanleiding voor is - van niveau te veranderen.

Talent in zicht (TIZ)
Wij geloven in de talenten van leerlingen. Op school word je 
geholpen om je talenten verder te ontdekken en ontwikkelen. 
We hebben daarom voor
TalentStad-leerlingen in de onderbouw het programma Talent 
in Zicht gemaakt. Hierbij ga je zo’n 4 uur in de week onder 
begeleiding van een talentcoach ontdekken wat je talenten zijn 

Voorlichtingsavond 
leerlingen / ouders groep 8
dinsdag 3 november 2015 
19.30 - 21.00 uur 

 
Open lesmiddag: 
Maandag 16 nov 2015 13.00-
15.00 uur (opgeven via site)

TalentStad Beroepscollege biedt de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte 

leerweg aan. Voor leerlingen waarvan nog niet duidelijk is of zij naar de kader of theoretische 

leerweg kunnen, biedt TalentStad de kgt-klas aan in leerjaar 1.

Talentstad Beroepscollege
Start in Talentstad, eindig bij je droomberoep



en ontdek je met behulp van het bedrijfsleven welke toekomstmogelijkheden je 
hebt. Het idee achter TIZ is dat je beter kunt kiezen als je weet wat je talenten 
zijn.

De Bovenbouw (leerjaar 3 en 4)
De beroepsgerichte programma’s in het vmbo zijn met ingang van het 
schooljaar 2016-2017 vereenvoudigd, verduidelijkt en geactualiseerd. De 
nieuwe programma’s zullen straks aansluiten op actuele ontwikkelingen in 
de (beroeps)werkelijkheid en de vervolgopleidingen in het mbo. Ze houden 
rekening met leerroutes van leerlingen. TalentStad heeft hiervoor zogenoemde 
doorstroomprofielen ontwikkeld. Dit zijn zogenaamde ‘routes’ die helpen om de 
leerling op de juiste plek te krijgen. Leerlingen die al een goed beeld hebben van 
wat ze in de toekomst zouden willen worden, kiezen voor een arrangement zoals 
bijvoorbeeld Timmeren of het arrangement Zorg. Dit arrangement bestaat dan 
uit profiel- en keuzevakken die gezamenlijk leiden naar de ideale ‘weg’ naar het 
mbo. Leerlingen die nog niet precies weten wat ze willen, begeleiden wij in het 
maken van hun keuzes. Deze leerlingen hoeven dan ook nog geen vastomlijnd 
arrangement te kiezen. Kortom: Op TalentStad heb je écht iets te kiezen. 

sport
TalentStad is erkend topsport TalentSchool. Dat betekent dat topsporters extra 
begeleiding krijgen van een topsportcoördinator. Deze onderhoudt contacten met 
de sportvereniging. Er zijn extra faciliteiten en het rooster kan aangepast worden 
aan trainingstijden.

Open Huis:
Woensdag 20 jan 2016 
15.30 - 20.00 uur 

Open Lesmiddag: 

Dinsdag 26 jan 2016 13.00-
15.00 uur (opgeven via site)

Gemist Open Huis: 
dinsdag 16 februari 2016 
18.30-20.30 uur 

Open Lesmiddag: 

Maandag 22 februari 2016 
13.00-15.00 uur (opgeven via 
site)

ADRESGEGEVENS
TalentStad beroepscollege
Blaloweg 1
8041 AH Zwolle
(038) 425 93 33
info@talentstad.nl 

Website / social media
💻  www.talentstad.nl
L @ZwolsTalentStad 
F  TalentStad

NIVEAUS
Vmbo BB/KB 

leerjaar 1-4
KGT alleen klas 1

TALENTSTAD Beroepscollege

Talentstad Beroepscollege
Start in Talentstad, eindig bij je droomberoep

OP TALENTSTAD HEB 
JE ÉCHT IETS TE KIEZEN.



Wie een professionele topsporter wil worden is bij het Centre for Sports & Education (CSE) 

aan het enige juiste adres. Het CSE is voor jonge mensen met ambitie en talent die, naast 

een opleiding basis onderwijs, voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs, 

hun sportieve ambities willen waarmaken. 

Het Centre for Sports & Education biedt jonge sporters de kans 
hun talenten optimaal te ontwikkelen en daarbij een opleiding 
op hun eigen niveau te volgen. Zij kunnen zich volledig 
concentreren op hun sport, terwijl ze tegelijkertijd werken aan 
hun lessen. Daarbij worden ze deskundig en intensief begeleid. 
Niet alleen op sportief, maar ook op persoonlijk gebied.

werkwijze
De leertrajecten van het CSE kennen drie domeinen die samen 
een goede, brede basis vormen voor de toekomst.

het sporttechnische domein
In dit domein wordt rekening gehouden met de motorische, 
psychische en sociale ontwikkeling van de sporter. De 
ontwikkeling van de individuele atleet staat centraal en de 
coach speelt een belangrijke rol.

het sport ondersteunende domein
Dit domein verbindt het sportprogramma, het onderwijs en 

de persoonlijke levenssfeer van de sporter, zodat zijn of haar 
sporttalent verder wordt ontwikkeld. Daarbij komen  allerlei
belangrijke zaken voor sporters aan bod, zoals goede voeding, 
focussen, organiseren, zelfkennis, presteren en het team. Bij 
deze lessen gaat het vooral om de bewustwording dat een 
gezonde levensstijl en de juiste instelling belangrijk zijn om 
uiteindelijk de top te bereiken.

het onderwijsdomein
Het onderwijsdomein bestaat uit onderwijstrajecten  op 
maat, op ieder zijn eigen niveau binnen het basis onderwijs, 
voortgezet onderwijs en mbo. Hierop is het hbo een logisch 
vervolg, zodat studenten ook na hun sportcarrière een eigen 
plaats in de samenleving kunnen innemen.
 
Profilering
Op het CSE kun je opleidingen volgen om professioneel 
sporter te worden en daarmee is het CSE uniek in Nederland. 
Leerlingen krijgen alle ruimte om hun talenten te ontwikkelen. 

CSE - Centre for Sports & Education 
Voor jonge mensen met ambities en talent



ADRESGEGEVENS
Centre for Sports & Education 
Boerendanserdijk 2A 
8024 AH Zwolle 
Postbus 1 
8000 AA Zwolle 
Tel.: (088) 850 87 36 
E-mail: info@cse-zwolle.nl 

Website / social media
💻  www.cse-zwolle.nl 
💻  www.stichtingloot.nl 
L @Zwolle_CSE
F  CentreForSportsEducation

NIVEAUS
MBO 
VWO

HAVO 
VMBO 

BASISONDERWIJS 

CENTRE FOR SPORTS & EDUCATION  

Sport is op het CSE geen extraatje, maar juist het belangrijkste. Het Centre for 
Sports & Education werkt nauw samen met de verschillende sportbonden, 
het NOC*NSF, wetenschappers en deskundigen uit de sport. Om toegelaten te 
worden tot het CSE vindt een selectietraining en een intake-gesprek plaats. Het 
betreffende trainersteam  oordeelt daarbij over de toelating. Momenteel biedt 
het CSE de volgende sporten: voetbal, vrouwenvoetbal, basketbal, volleybal, 
wielrennen, atletiek, hockey, tennis, tafeltennis, sportacrobatiek, hippisch, 
golf, zwemmen, squash, judo en waterpolo. Het gaat daarbij nadrukkelijk om 
talentvolle sporters die naar een topniveau groeien.

Daarbij is ook volop aandacht voor de toekomst. Want voor sporters volgt er na 
de sportcarrière vroeg of laat een maatschappelijke loopbaan. Belangrijk in de 
leertrajecten zijn: bewustwording, ontwikkeling, leren kiezen en het leggen en 
onderhouden van relaties met anderen. Het CSE helpt sporters bij het ontdekken 
en ontplooien van hun sporttalenten. Het Centre for Sports & Education heeft één 
doel: het leveren van topprestaties door het beste uit leerlingen te halen! 

OPEN HUIS
Woensdag 27 januari 2016
18.00 uur – 21.00 uur
Locatie: Stadion PEC Zwolle 
i.v.m. verbouwing

MET DE 
NADRUK OP SPORT!  

CSE - Centre for Sports & Education 
Voor jonge mensen met ambities en talent



Elke dag komen er ruim 2200 leerlingen naar het Greijdanus in 
Zwolle. Om te zorgen dat iedereen hier een eigen herkenbare 
plek heeft, is er voor elke onderwijsrichting een eigen vleugel, 
een eigen leerlingenruimte en een eigen docententeam. We doen 
recht aan de verschillen tussen de leerlingen en benutten die in 
ons onderwijs. We begeleiden leerlingen zo veel mogelijk met 
onderwijs op maat, met een diploma als prachtig eindresultaat. 
Daarnaast is vorming een belangrijk onderdeel bij ons op school, 
wat we onder andere vastleggen in een portfolio. We noemen 
dat een: ID*CV.

Begeleiding en zorg
We willen dat elke leerling zich optimaal kan ontwikkelen. 
Soms betekent dit dat er extra begeleiding nodig is. Op onze 
school is hier veel aandacht voor. Voorbeelden hiervan zijn: 
keuzebegeleiding vervolgonderwijs door decanen, mentorlessen, 

begeleidingsuren en naschoolse huiswerkbegeleiding. Op 
alle niveaus van het vmbo wordt lwoo aangeboden. Elk jaar 
blijken er leerlingen te zijn die meer structuur en begeleiding 
nodig hebben. Voor hen wordt in het vmbo een structuurklas 
gevormd. Naar verwachting zijn vanaf het nieuwe schooljaar ook 
leerlingen met een Pro-indicatie welkom om bij ons op school 
praktijkonderwijs te volgen.

Vwo-delta
Voor leerlingen die extra uitdaging kunnen gebruiken, hebben 
we vwo-delta. Dit is onderwijs op gymnasiumniveau waarbij er 
de mogelijkheid is om in alle richtingen (talen, cultuur, natuur 
en maatschappij) te verbreden, te verdiepen, te versnellen of te 
vertragen. Dit gebeurt vooral in de delta-uren. Het zijn uren waar 
je niet in je eigen klas zit, maar waar je gedurende drie uren per 
week lessen krijgt die passen bij jouw keuze en interesse. 

Het Greijdanus College is een gereformeerde scholengemeenschap met uitdagend en

eigentijds onderwijs. Het motto van onze school is ‘Schitteren in Zijn licht’. We willen

leerlingen stimuleren om hun unieke talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen,

om ze in te zetten tot Gods eer. Leerlingen kunnen bij ons les krijgen op de niveaus: vwo

(atheneum/gymnasium; wij noemen dit vwo-delta), havo, tl-h en alle richtingen van het vmbo.

Greijdanus College 
Schitteren in zijn licht 

IN DE SPOTLIGHTS



Er zijn leerlingen die door hun talenten kunnen excelleren. Voor hen is de 
gewone leerstof soms te gemakkelijk. Zij kunnen vrijstelling krijgen van enkele 
vaklessen en meedoen aan talent-werk. Ze worden daarbij begeleid door een 
talentcoach.

Cultuur, bèta, sport en levenskunst
Bij ons op school organiseren we veel verschillende activiteiten. We hebben dit 
onderverdeeld in de thema’s cultuur, bèta, sport en levenskunst. Soms zijn er 
klassikale activiteiten, maar het is ook mogelijk om zelf iets te kiezen. Zo wordt 
iedereen bij ons op school gestimuleerd en uitgedaagd om talenten te gebruiken 
en verder te ontwikkelen.

Samen met de klas kunnen leerlingen meedoen aan sportdagen, wedstrijden, 
acties voor goede doelen en werkweken. We organiseren ook uitwisselingen 
met scholen in Canada, Zuid-Afrika en India. Voor leerlingen die van muziek 
houden en goed kunnen zingen of een muziekinstrument bespelen hebben we 
een koor en Big Band waarvoor ieder jaar nieuw talent wordt gezocht. Voor wie 
meer van toneel houdt, is er het jaarlijkse theaterstuk de Grote Avond. Door 
een samenwerking met ArtEZ kunnen muziektalenten bij ons op school een 
vooropleiding voor het conservatorium doen.  

Digitaal
Leerlingen die volgend jaar bij ons in de brugklas komen, krijgen een 
Chromebook. Dit betekent dat informatie niet meer alleen in een boek wordt 
opgezocht, maar ook gebruik wordt gemaakt van internet, online programma’s 
en digitale lesmethodes. Greijdanus heeft een digitaal leerlingenportaal (met een 
eigen versie voor ouders) waar roosters, cijfers en nieuwtjes op staan. Leuk om 
te weten; Greijdanus is ook te volgen op Facebook, Twitter en Instagram!

ADRESGEGEVENS
Greijdanus Campus 5 
8017 CB Zwolle 
Postbus 393 
8000 AJ Zwolle 
Tel: (038) 46 98 698 
E-mail: zwolle@greijdanus.nl 

Website / social media
💻  www.greijdanus.nl/zwolle
L www.twitter.com/greijdanus 
F  www.facebook.nl/greijdanuscollege  
 www.instagram.com/greijdanuscollege

  

NIVEAUS
VWO(-DELTA)

HAVO
VMBO: 

(TL-H/TL/GL/KB/ BB)

Greijdanus College

Greijdanus College 
Schitteren in zijn licht 

Aanmelding
Alle leerlingen waarvan de ouders/
verzorgers de gereformeerde identiteit van 
de school onderschrijven, zoals verwoord 
in een identiteitsdocument, zijn van harte 
welkom. U kunt dit document vinden op onze 
site: www.greijdanus.nl.  Na aanmelding 
vindt er met ouders die nog geen kinderen 
op Greijdanus hebben (gehad) een 
kennismakingsgesprek plaats. Hierin wordt 
gekeken of school en ouders ook voor wat 
betreft identiteit bij elkaar passen, wat in het 
belang is van een goede schoolkeuze voor de 
leerling. Meer informatie: www.greijdanus.nl/
inschrijving.  

Open  dag
Woensdag 27 januari 2016
16.00 - 21.00 uur  



Bij Groene Welle in Zwolle staat het leren in een groene omgeving centraal. Dat doen 

we al jaren binnen ons vmbo-groen. En sinds een aantal jaren kan dit ook in het Groene 

Lyceum. Het Groene Lyceum is de groene route naar het hbo en dé plek voor leerlingen 

die makkelijk leren en goede scores op toetsen halen, houden van leren in de praktijk én 

feeling hebben met de groene omgeving. In het Groene Lyceum leren leerlingen in een 

zesjarig traject in theorie en praktijk en hebben ze veel aandacht voor duurzaamheid en 

de groene omgeving. 

Werkwijze 
In het Groene Lyceum bereiden we leerlingen met een 
ondernemend programma in zes jaar voor op een hbo-carrière. 
In een actief programma besteden we veel aandacht aan de 
basisvakken Nederlands, wiskunde en Engels; deze worden 
aangeboden met veel verdieping en verrijking. Daarnaast 
leggen we de nadruk op beroepsgerichte onderwerpen en 
vakken. Leerlingen lossen bijvoorbeeld een economisch 
bedrijfsprobleem op of zorgen voor een optimale bewatering van 
planten. Ook in de stages maken ze kennis met verschillende 
groene beroepssectoren. In het Groene Lyceum houden we 
van aanpakken. We sluiten zoveel mogelijk aan bij de talenten 
en interesses van de individuele leerling. Dit vraagt veel van 
de begeleiding, maar ook van de leerling zelf. Een leerling 
moet van aanpakken weten, studeren, samenwerken, plannen, 
ondernemen en managen. Het Groene Lyceum is dus dé plek 
voor echte doorzetters, die studeren prima vinden, maar 
niet de hele dag in de klas willen zitten. Actief bezig zijn, 

werken in een digitale leeromgeving en (praktijk)ervaring 
opdoen bij bedrijven en ondernemers in de groene sector zijn 
belangrijke kenmerken van het Groene Lyceum. Daarnaast zijn 
de intensieve studiebegeleiding en de aandacht voor talent- 
en persoonlijkheidsontwikkeling belangrijke aspecten in de 
voorbereiding op het hbo. 

Leerlingen die kiezen voor het vmbo-groen krijgen in vier jaar een 
goede basis voor een vervolgopleiding in het (groene) mbo. Bij het 
vmbo-groen leren leerlingen in een groene omgeving. Hierbij gaat 
het niet alleen om het leren van kennis, maar ook om het leren 
kennis toe te passen. Leren gaat beter door doen. Bijvoorbeeld 
door zelf een tuintje aan te leggen of een telefoongesprek in 
het Engels te voeren. Natuurlijk is de ontwikkeling van sociale 
en praktische vaardigheden onmisbaar. Dit gebeurt tijdens 
(maatschappelijke) stages, praktijklessen, projectweken en 
trainingen. Wij bieden leerlingen herkenbare vakken, zoals 
Nederlands, wiskunde, aardrijkskunde/geschiedenis en techniek. 

Open Dag 
Het Groene Lyceum 
en vmbo-groen  
Woensdag 3 februari 2016 
15.00 – 20.00 uur 

Groene Welle  
Groen onderwijs: de basis voor succes 



informatieavond 
vmbo-groen  en 
het groene lyceum
(voor ouders en leerlingen)
donderdag 10 maart 2016
19.30 - 21.00 uur

ADRESGEGEVENS
Groene Welle 
Koggelaan 7 
8017 JN Zwolle 
Postbus 552 
8000 AN Zwolle 
Tel.: (038) 467 11 20 
E-mail: info@groenewelle.nl 

Website / social media
💻 www.groenewelle.nl/groenelyceum 
💻 www.groenewelle.nl/vmbo
F groenewelle

NIVEAUS
Groene Lyceum 

vmbo - TL 
vmbo - GL 

vmbo - KB 
vmbo - BB 

Groene W
elle

Uiteraard krijgen leerlingen ook groene vakken als ontwerp & creatie, 
leefomgeving & recreatie of dier & verzorging. Door het brede aanbod van 
vakken kan een leerling gemakkelijk doorstromen naar alle sectoren van het 
mbo. Bovendien kan hij een diploma halen in alle leerwegen, ook de theoretische 
leerweg! 

Profilering 
Als enige school in Zwolle en omgeving bieden wij onderwijs aan in een groene 
omgeving. Dat houdt in dat leerlingen leren en werken met planten, bloemen, 
dieren en groene techniek. Ze maken hierbij gebruik van de faciliteiten op 
school, zoals een ruime schooltuin, een moderne kas en werkhal en uitgebreide 
dierverblijven. Ook werken we nauw samen met het groene bedrijfsleven; 
leerlingen lopen hier stage of voeren er projecten uit. Al het onderwijs vindt 
plaats in een kleinschalige setting met betrokken docenten en met respect voor 
elkaar; volgens ons de optimale basis voor groei en ontwikkeling. We houden 
ouders/verzorgers altijd op de hoogte van de ontwikkelingen van hun kind. 
Zo zijn er spreekavonden met mentor en vakdocenten en werken we met een 
leerlingvolgsysteem, dat de mogelijkheid biedt om vanaf huis digitaal de cijfers, 
resultaten en het verzuim in te zien. Zo weten ouders wat er speelt op elk gebied. 

Activiteiten 
Bij Groene Welle zit de leerling nooit stil. Leerlingen maken zoveel mogelijk 
opdrachten op school af. Maar natuurlijk zal er ook huiswerk moeten worden 
gemaakt. We vinden het belangrijk dat een leerling het naar zijn zin heeft bij 
ons op school. Daarom bieden wij een actief programma: we gaan op excursie, 
bezoeken bedrijven en instellingen en bekijken tentoonstellingen. Praktijklessen 
worden regelmatig op locaties buiten de school gegeven. Daarnaast hebben we 
sportdagen, klassenavonden, internationale projecten en werkweken. 

Groene Welle  
Groen onderwijs: de basis voor succes 



Werkwijze 
De Thorbecke Scholengemeenschap staat bekend als een 
school waar goed onderwijs wordt gegeven. Motivatie is 
een belangrijke voorwaarde voor dat succes. We bevorderen 
die motivatie door onderwijs dat stimuleert. Dit doet de TSG 
onder meer door het gebruik van bijzondere ruimtes zoals een 
echte studio en regieruimte, drie schitterende lokalen voor 
Technasium en Techniek en door projecten waar we de stof uit 
de verschillende vakken combineren. 
 
Leerlingen ontwikkelen zich goed wanneer ze gestimuleerd 
worden en aandacht krijgen, vanuit een veilige school, waar 
elk kind gezien en gekend wordt. Docenten en leerlingen 
raken snel gewend aan elkaar. Daarom heeft de TSG de 
leerlingen ondergebracht in verschillende gebouwen. De 
eerste en tweede klassen raken snel vertrouwd met gebouw 
B. Ze hebben daar een eigen ingang, fietsenstalling, aula 

en studieruimten, èn nog belangrijker voor het vertrouwen: 
een gespecialiseerd docententeam dat bewust met deze 
doelgroep wil werken. Na verloop van tijd mengen onze 
onderbouwleerlingen zich meer en meer met de oudere 
leerlingen in gebouw A. 
 
Trajecten… Kies wat bij Je past! 
Sinds enkele jaren kiezen de leerlingen bij ons voor 
trajecten. Deze speciale onderwijsprogramma’s sluiten aan 
bij de voorkeuren van jongeren, de beroepspraktijk en bij de 
internationalisering van de maatschappij. Deze leerlingen 
volgen evenveel uren als leerlingen die het reguliere rooster 
volgen. Het gekozen traject is een vast onderdeel van het 
lesprogramma. 
 
  Het Techniektraject wordt aangeboden in de mavo- 

en mavo/havoklassen. Het is een variant op het 

De Thorbecke Scholengemeenschap (TSG) is een openbare scholengemeenschap. De locatie 

voor mavo, havo en atheneum is gevestigd aan de Dr. van Heesweg 1. Bij ons op school krijgen 

leerlingen twee jaar de tijd om te ontdekken wat ze aankunnen. Hiermee is de keuze voor 

de bovenbouw goed gefundeerd: de definitieve plaatsing qua niveau is met zorg en gepaste 

ondersteuning bepaald. De school zorgt voor een veilige leeromgeving waar leerlingen 

adequate zorg en begeleiding krijgen. Er is sprake van een gevarieerd lesaanbod, gebaseerd op 

de keuzes die leerlingen zelf maken. Onze ervaring leert dat dit de motivatie bij onze leerlingen 

flink vergroot. 

Thorbecke Scholengemeenschap  
Locatie mavo-havo-atheneum 
Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en regio 

Open huis
Zaterdag 16 januari 2016 
9.30 – 13.30 uur  
 

THORBECKE: PLEZIER, MOTIVATIE 

EN GOEDE RESULTATEN!



ADRESGEGEVENS
Thorbecke Scholengemeenschap 
Locatie mavo-havo-atheneum 
Dokter van Heesweg 1 
Postbus 624 
8000 AP Zwolle 
Tel. (038) 456 4560 
E-mail: info@tsgzwolle.nl 
Directeur: Dhr. L. van Lierop 

Website / social media
💻  www.thorbecke-zwolle.nl 
💻  www.ooz.nl 
L @ThorbeckeSG

NIVEAUS
MAVO

HAVO
ATHENEUM

Thorbecke Scholengem
eenschap 

Technasiumtraject. Onze techniekleerlingen 
zijn vooral actief met hun handen en 
met gereedschap. Zelfstandig, en onder 
begeleiding van ervaren technici maken zij 
producten om trots op te zijn! 

 
  Bij het traject Moderne Media (voor 

alle niveaus) leren de leerlingen kijken, 
filmen en produceren. De lessen worden 
gegeven in een kleurrijke studio! Het begrip 
mediawijsheid blijft een actueel item, dat in 
veel vervolgopleidingen een voorname rol 
inneemt. Op de TSG vormt dit de kern van 
dit unieke traject, dat landelijk gezien een 
voorloper is.

 
  In de Sportklas (ook voor alle niveaus) 

krijgen de leerlingen wekelijks vijf uur  
sport. Ze maken kennis met veel  
verschillende sporten, leren samenwerken 
en organiseren. In clinics leren de leerlingen 
niet-alledaagse sporten kennen. Golfen, 
duiken, klimmen en rolstoeltennis zijn 
voorbeelden van sporten die door 
professionals worden aangeboden.  
Kortom: Breedtesport in optima forma. 

 
  Het Technasium (voor havo en havo/

atheneum) is dé manier om kennis 
te maken met de moderne wereld 
van bètavakken en de techniek. Het 
vak ‘onderzoek en ontwerpen’ vormt 
het hart van dit traject. Jongens èn 
meisjes die hiervoor kiezen, weten 
hun toekomstperspectief aanzienlijk te 
vergroten.

Thorbecke Scholengemeenschap  
Locatie mavo-havo-atheneum 
Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en regio 

 
  Fast Lane English is een extra 

keuzemogelijkheid voor 
atheneumleerlingen. Zij halen in vijf 
jaar een diploma waarmee ze naar elke 
Engelstalige universiteit ter wereld 
kunnen. De W van vWo wordt ingevuld 
met wetenschapsoriëntatie. Alle 
atheneumleerlingen raken zo vertrouwd 
met wetenschappelijk denken en werken. 
Op die manier leren ze vaardigheden aan 
die ze nodig hebben bij hun latere studie 
aan de universiteit.

 
  Als leerlingen geen keuze willen of 

kunnen maken voor een van onze 
trajecten, komen ze in aanmerking voor 
de reguliere richting. Deze studierichting 
kent even veel lesuren als de trajecten. In 
deze richting is meer ruimte vrijgemaakt 
voor een projectmatige kennismaking 
met cultuur, muziek en kunstzinnige 
vorming. In tegenstelling tot veel andere 
scholen is bij ons voor deze richting geen 
aanvullende bijdrage vereist. 

 
Met onze trajecten en de reguliere richting 
hebben wij een aantrekkelijk aanbod voor 
elke leerling, ongeacht achtergrond of 
interesse. Uniek in Nederland is dat wij in de 
onderbouw al het vak filosofie aanbieden 
aan onze leerlingen van het atheneum.

Algemene 
Voorlichtingsavond  
(incl. trajecten)  
voor ouders en leerlingen  
Donderdag 28 januari 2016  
19.00 uur 

 
 

Open Lesmiddag  
voor groep 8 leerlingen 
Woensdag 3 februari 2016 
13.00 – 15.00 uur   
Bezoek groep 8 leerlingen van de 
basisscholen van Stichting Openbaar 
Onderwijs Zwolle en R!egio volgens 
afspraak met de basisscholen. 
 



Persoonlijk en positief
Afwisselend, vernieuwend en ondernemend onderwijs, 
met keuzes voor leerlingen: dat biedt de Thorbecke 
Scholengemeenschap, locatie vmbo-pro! De school is 
kleinschalig, iets meer dan 600 leerlingen volgen hier lessen. 
De klassen zijn klein en hebben een vast docententeam, 
zodat alle leerlingen gekend worden. Maatwerk staat 
voorop. Zo hebben we verschillende soorten klassen, 
afgestemd op leerbehoefte van de leerling. Leerlingen met 
een taalontwikkelingsstoornis (Kentalis-klas) bieden wij de 
mogelijkheid in een reguliere klas in te stromen. De leerlingen 
worden aangesproken op wat ze kunnen in plaats van op wat 
zij niet kunnen. Dat zorgt voor een prettig en positief klimaat. 
Wanneer iets niet lukt, wordt er hulp geboden. Het onderwijs 
en de leeromgeving zijn er op gericht leerlingen te stimuleren, 
verantwoordelijkheid te geven en door samenwerking goede 

resultaten te behalen. De Thorbecke Scholengemeenschap, 
locatie vmbo-pro is een school voor leerlingen die willen 
ontdekken waar ze goed in zijn. ‘Al doende  leert men’ wordt bij 
ons letterlijk in de praktijk gebracht.

Leren is doen!
Gedurende alle jaren op deze locatie, dus ook in de onderbouw 
krijgen de leerlingen natuurlijk vakken als Nederlands, Engels 
en wiskunde, waarbij toch ook veel geleerd moet  worden.
Maar het gaat juist niet alleen om theorie; de praktijk 
is minstens zo belangrijk. Veel van onze leerlingen zijn 
‘doekinderen’ en daarom staat ‘leren door doen’ centraal. Dit 
wordt vormgegeven door de opzet van ‘vakscholen’. Vanaf 
klas 1 maken de leerlingen een keus uit drie richtingen: Zorg & 
Welzijn, Techniek & Vormgeving of Sport & Dienstverlening. 

Op de Thorbecke Scholengemeenschap worden de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo 

aangeboden. Leerlingen die een combinatie zoeken van leren uit de boeken en leren in de 

praktijk vinden hier de school die zij zoeken! In alle klassen staat ‘leren door doen’ centraal, 

in de onderbouw ga je al direct met negen lesuren per week praktijkwerk aan de slag, in de 

bovenbouw wordt dit nog wat meer!

Thorbecke Scholengemeenschap  
Locatie vmbo-pro
Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio

Open huis
Woensdag 27 januari 2016
16.00 – 20.00 uur 



ADRESGEGEVENS
Thorbecke Scholengemeenschap 
Locatie vmbo-pro 
Russenweg 3 
8041 AL Zwolle 
Tel.: (038) 426 2800 
E-mail: russenweg@tsgzwolle.nl
Directeur: Mw. J.F. van der Werf 

Website / social media
💻  www.thorbecke-zwolle.nl 
💻  www.ooz.nl

Thorbecke Scholengem
eenschap 

Langzaamaan worden zij vertrouwd gemaakt met de 
beroepsmogelijkheden die zij straks hebben. Wanneer een leerling 
na een half jaar een andere keuze wil maken is dat geen probleem, 
wisselen van vakschool kan. Maar wie al jong weet wat hij of zij wil 
kan zich in de vakschool al wat voorbereiden op de toekomst! Een 
vakschool volg je maar liefst negen uur per week. Centraal in die 
uren staat het werken in de keuken, de garage, de beautysalon, de 
werkplaats of op het sportveld.
Op deze manier ontdek je spelenderwijs waar je talenten liggen 
en wat bij je past. Na twee jaar vakschool stap je over naar de 
bovenbouw. Daar ga je je verder specialiseren. Aan het eind van je 
schoolloopbaan ga je door naar het mbo, je neemt dan niet alleen 
een diploma maar ook al veel vakkennis mee! Dat zorgt ervoor dat 
je in het mbo een prima start kunt maken.

Activiteiten
Een goede sfeer op school wordt bereikt door samen dingen te 
doen, binnen en buiten de lessen. Dat is niet alleen leuk op het 
moment zelf, maar dit bevordert ook de sfeer en dynamiek tussen 
de bedrijven door. Leerlingen gaan hierdoor met meer plezier naar 
school. Zo wordt er op Thorbecke Scholengemeenschap, locatie 
vmbo-pro een kennismakingsweek georganiseerd aan het begin 
van elk jaar, waarin allerlei activiteiten worden ondernomen om 
elkaar sneller en beter te leren kennen. Gedurende het verloop van 
de schooljaren worden verschillende excursies georganiseerd. Ook 
zijn er op school activiteiten te beleven, zoals een projectweek en 
sport en theateractiviteiten.

Thorbecke Scholengemeenschap  
Locatie vmbo-pro
Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio

NIVEAUS
VMBO- 

BASISBEROEPS-
GERICHT EN

 KADERBEROEPS-
GERICHTE LEERWEG

Vakschoolavonden
voor groep 8 leerlingen 
(via inschrijving website) 
maandag 18 januari 2016: 19.30 uur 
dinsdag 19 januari 2016: 19.30 uur 
 

Informatieavond 
voor toekomstige leerlingen klas 1 
en klas 3 
woensdag 24 februari 2016: 
19.30 uur

Bezoek groep 8 leerlingen van de 
basisscholen van Stichting Openbaar 
Onderwijs Zwolle en Regio volgens 
afspraak met de basisscholen 
 

LEREN IS DOEN 
EN DOEN IS LEREN! 



Uitgebreid vakkenpakket
Het Gymnasium Celeanum is het enige zelfstandige gymnasium 
in de provincie Overijssel. Een groot deel van onze leerlingen 
komt dan ook uit de regio. De school heeft circa 850 leerlingen. 
Door de kleinschaligheid van de school is het mogelijk de 
leerlingen een breed vakkenpakket aan te bieden. Naast de 
reguliere vakken, zoals Nederlands, Engels en wiskunde, bieden 
we nieuwe en verdiepende vakken aan. Leerlingen kunnen 
bijvoorbeeld kiezen voor Chinees, Spaans, wiskunde D, filosofie, 
maatschappijwetenschappen en Cambridge Engels.

De klassieke talen, Latijn en Grieks, zijn een essentieel 
onderdeel van de gymnasiale opleiding. Meer nog dan twee 
extra talen, leren onze leerlingen om op een andere manier 
naar de wereld om hen heen te kijken. Door de kennismaking 
met de Griekse en Romeinse cultuur leren ze de oorsprong van 
onze Westerse beschaving kennen. De leerlingen ontwikkelen 
nieuwe vaardigheden en ze gaan verbindingen leggen met 
andere schoolvakken. Het uitpluizen van Latijnse en Griekse 
teksten doet een flink beroep op hun analytisch vermogen; 
zaken die aantoonbaar leiden tot betere resultaten bij een 
vervolgopleiding, die de meeste van onze leerlingen aan een 
universiteit zullen volgen.

De bètagerichte vakken krijgen op het Celeanum speciale 
aandacht. Zo werken leerlingen al in de onderbouw bij het vak 
NWO (natuurwetenschappelijk onderzoek) aan projecten,
waarbij het zelf ontdekken centraal staat. Binnen die projecten  
werken de vakken natuurkunde, biologie en techniek samen.

Op het Celeanum is veel ruimte voor ontwikkeling van de  
creatieve en sportieve kanten van de leerlingen. Er is een  
breed scala aan activiteiten op het gebied van sport, muziek 
en drama. Zo mag het Celeanum al jaren het landelijke 
predicaat ‘sportactieve school’ voeren, is er een sprankelend 
schoolorkest met elk jaar een optreden in het Concertgebouw 
in Amsterdam en is er de tweejaarlijkse uitvoering van een 
theaterstuk onder leiding van onze docent drama. Tijdens de 
jaarlijkse propaganda-avond in Theater De Spiegel laten de 
leerlingen hun bijzondere talenten aan elkaar zien. 

Onderwijs op maat
Binnen onze school is er veel aandacht voor de individuele 
leerling. We kijken heel precies wat een leerling in zijn/haar 
mars heeft en doen ons best dat eruit te halen. Gaat het niet 
goed, dan kijken we wat er aan de hand is en proberen we 
de leerling te helpen. Dat kan variëren van het aanbieden van 

Als je onze leerlingen vraagt waarom zij voor het Gymnasium Celeanum hebben gekozen, 

antwoorden ze steevast: “Ik kan hier eindelijk mezelf zijn!” En dat is de kracht van het 

Celeanum: de leerlingen voelen zich er veilig en gewaardeerd en kunnen daardoor hun talenten 

breed ontwikkelen. De school is klein en iedereen kent elkaar. 

Gymnasium Celeanum
Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio

Open huis
Zaterdag 30 januari 2016
Hoofdgebouw Zoom 37
10.00 – 14.00 uur 
Nevenlocatie Westerlaan 40 
9.30 – 13.30 uur 

Voorlichtingsavond 
voor ouders en 
leerlingen
Woensdag 27 januari 2016
Hoofdgebouw Zoom 37  
20.00 uur



GYM
NASIUM

 CELEANUM
 

andere leerstrategieën of helpen bij plannen tot gesprekken met leerlingen en/of 
hun ouders en persoonlijke begeleiding en alles wat daartussen zit. Onze school 
heeft een uitgebreid zorgvangnet  bestaand uit tutoren,  intern begeleiders, 
een orthopedagoog, pedagogisch medewerkers, een remedial teacher en  
een zorgcoördinator. Ook helpen leerlingen elkaar. Bij het Maatjesproject zijn 
vierdeklassers in tweetallen gekoppeld aan een brugklas om zo de bruggers met 
raad en daad ter zijde te staan.
Leerlingen die ver bovengemiddeld presteren en behoefte hebben aan extra 
uitdaging bieden we naast de lesstof activiteiten en ontplooiingsmogelijkheden  
aan, waarvoor zij dan reguliere lessen mogen missen. Bijvoorbeeld door deel te 
nemen aan pluslessen of het Honours Programma. Voor hoogbegaafde leerlingen 
is er de Cnopiusplusklas, een vervolg op de Cnopiusklas van de basisscholen van 
OOZ. Door middel van compacten en verrijken en begeleiding op maat geeft het 
Celeanum een passende uitdaging aan deze groep leerlingen.

Internationalisering
Omdat we het belangrijk vinden dat leerlingen verder kijken dan de school en  
hun eigen wereld hebben we een uitgebreid internationaliseringsprogramma. 
Het Celeanum heeft hechte contacten met scholen in een groot aantal landen 
in Europa. Samen met deze scholen uit onder meer Italië, België, Duitsland, 
Roemenië, Noorwegen, Letland, Spanje en Polen nemen we deel aan projecten 
in heel Europa. Ook in het kader van olympiades en bijvoorbeeld het Modern 
European Parliament verblijven leerlingen regelmatig in 
het buitenland. Ook is er een uitwisselingsprogramma 
met een middelbare school in Beijing, China. 
Internationaliseringsprojecten vinden hoofdzakelijk 
plaats in leerjaar 4 en 5. 

Buitenschoolse activiteiten
Tijdens de gehele schoolperiode is er veel aandacht 
voor buitenschoolse activiteiten. De brugklas begint 
met een introductieweek, waarin een speelse 
kennismaking met de school en de stad Zwolle 
centraal staat. Ook gaan de brugklassers op kamp. 
Zo leren ze elkaar kennen voordat de eerste lessen 
beginnen.
In de onderbouw zijn jaarlijks twee excursies, waarvan 
één in het kader van de klassieke talen. Leerlingen kunnen ook bestuurlijke 
ervaring opdoen. Zo is er een schoolorkestbestuur, een debatgroep en helpt de 
sportcommissie mee bij het organiseren en uitvoeren van sportevenementen, 
zowel binnen als buiten schooltijd. Op cultureel gebied is er voor elk leerjaar 
in de onderbouw jaarlijks een culturele activiteit in samenwerking met diverse 
kunstinstellingen in Zwolle.  Een actieve leerlingenvereniging, een bloeiende 
schoolkrant, een leerlingenraad en een leerlingenpanel geven de leerlingen de 
kans om ook zelf vorm te geven aan hun plannen en ideeën.
Als gymnasium kennen we natuurlijk ook een jaarlijkse Romereis voor klas 5, 
een reis die door vrijwel alle leerlingen als een hoogtepunt wordt gezien van hun 
loopbaan op het Celeanum. 

NIVEAUS
GYMNASIUM  (VWO)

ADRESGEGEVENS
Gymnasium Celeanum 
Zoom 37 (hoofdlocatie)
8032 EM   Zwolle
Westerlaan 40 (nevenlocatie)
8011 CC  Zwolle
Tel: (038) 45 52 820
E-mail: administratie@celeanum.nl 
Rector:  mw. drs. C.J. (Caren) Japenga 
Conrector klas 1 en 2:  
mw. drs. B. (Brenda) Broekman-Gerritsen

Website / social media
💻  www.celeanum.nl 
💻  www.ooz.nl
F  facebook.com/celeanum
L @celeanum

Gymnasium Celeanum
Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio

Open lesmiddag 
voor leerlingen van groep 8
Woensdag 20 januari 2016
Hoofdgebouw Zoom 37  
14.00 uur

Bezoek groep 8 leerlingen van de 
basisscholen van Stichting Openbaar 
Onderwijs Zwolle en Regio volgens 
afspraak met de basisscholen.

 

Informatiemiddag 
voor ouders en leerlingen
Woensdag 24 februari 2016
Hoofdgebouw Zoom 37 
15.00 uur

 

NIEUWSGIERIG EN 

LEERGIERIG? GYMNASIUM 

CELEANUM!



Succesvol
Onderwijs is pas echt leuk als je wordt uitgedaagd. We richten 
ons dan ook op modern en kwalitatief onderwijs, waarmee een 
passend diploma kan worden behaald. Onze leerlingen krijgen 
de kans hun ambities waar te maken en worden uitgedaagd 
om de lat hoog te leggen. Daarbij bieden we ondersteuning 
en begeleiding. We stimuleren een positieve studiehouding en 
bewaken de schoolse vaardigheden.

Van der Capellen biedt kinderen de mogelijkheid het beste uit 
zichzelf te halen. Dit gebeurt onder andere met excellentie- 
programma’s, excursies, individueel georiënteerde leer-
projecten en contact met leeftijdgenoten in het buitenland.

Bovendien kunnen leerlingen bij ons kiezen voor Tweetalig 
Onderwijs. Hiermee bieden we hen een grote voorsprong in 
het vervolgonderwijs, evenals een gedegen basis voor een 
internationaal georiënteerde toekomst. Het levert bovendien 
twee extra diploma’s op, die van grote waarde zijn bij de 
toelating tot bepaalde studierichtingen. Onze leerlingen leren 
niet alleen spelenderwijs perfect Engels, maar ze ontwikkelen 
ook een academisch gerichte manier van denken.

Onze mavo-afdeling noemen we ‘Wereldmavo’, omdat ook 
hier de nadruk ligt op het uitdagen van leerlingen binnen een 

internationale context. De leerlingen nemen hierbij deel aan de 
internationale ‘Anglia exams’.

Actief
Het ontwikkelen van het leerpotentieel van kinderen is onze 
grootste opdracht en uitdaging. Elk kind is uniek en heeft 
talent. Wij gaan op zoek naar ieders persoonlijke talent en 
stimuleren de ontwikkeling ervan. Daarmee zetten we de 
leerling echt centraal in ons onderwijs. Alle talentstromen 
hebben twee zaken gemeen: de kern van het programma is 
altijd het ontwikkelen van de creativiteit. Daarnaast bevat 
elke talentgroep leerlingen uit verschillende niveaus, zodat 
duidelijk wordt dat een mavoleerling niet onderdoet voor een 
atheneumleerling. 

Ligt je talent op het gebied van theater, muziek, sport, techniek 
of ICT? Kies dan één van onze talentstromen:
• Theater: toneel, musical, regisseren, theatertechniek
• Muziek: componeren, samenspelen, tekstschrijven
• Sport: bewegen, organiseren, teambuilding, gezondheid
• ICT-Design: communiceren, programmeren, webdesign
• Science-Lab: techniek, onderzoeken, ontdekken, ontwerpen
• Talent-Lab: talent ontdekken

Voorlichtingsavond 
Tweetalig Onderwijs
voor leerlingen (proeflessen) 
en hun ouders/verzorgers 
(informatie)
Woensdag 18 november 2015
19.00 – 21.00 uur

Algemene 
Voorlichtingsavond 
& Talentlab

 

voor leerlingen (proeflessen) 
en hun ouders/verzorgers 
(informatie)
Dinsdag 8 december 2015
19.00 – 21.00 uur 

Open huis
Zaterdag 23 januari 2016
9.30 – 13.30 uur

De Van der Capellen is een school voor de succesvolle, actieve en zelfbewuste wereldburger. 

Elke leerling is voor ons uniek. Daarom bieden wij onze leerlingen in een veilige en positieve 

omgeving verschillende keuzes aan. We helpen hen om goede schoolresultaten te behalen en 

tegelijkertijd hun persoonlijke talenten te ontwikkelen.

Van der Capellen scholengemeenschap
Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en regio



Open lesmiddag tweetalig 
Onderwijs  
voor leerlingen van groep 8 
(proeflessen in het Engels) 
Woensdag 17 februari 2016 
14.00 – 15.30 uur  
Aanmelden  
via p.vanvoorthuizen@ooz.nl

Open lesmiddag algemeen 
voor leerlingen van groep 8 
(proeflessen) 
Woensdag 24 februari 2016 
14.00 – 15.30 uur  
Aanmelden via c.nieuwenhuis@ooz.nl

Bezoek groep 8 leerlingen van de 
basisscholen van Stichting Openbaar 
Onderwijs Zwolle en Regio volgens 
afspraak met de basisscholen

ADRESGEGEVENS
Van der Capellen scholengemeenschap 
Lassuslaan 230
8031 XM  Zwolle
Tel.: (038) 42 62 850
Contactpersoon brugklassen: 
Dhr. C.O. Nieuwenhuis
E-mail: c.nieuwenhuis@ooz.nl

Website / social media
💻  www.capellen.nl 
💻  www.ooz.nl
L@Capellen_Zwolle

NIVEAUS
ATHENEUM 

TWEETALIG ATHENEUM
HAVO 

TWEETALIG HAVO 
WERELDMAVO

VAN DER CAPELLEN SCHOLENGEM
EENSCHAP

In het Talent-Lab volgen de leerlingen een programma om hun talent te 
ontdekken. Dat kan aansluiten bij een bestaande groep, waar de leerling dan 
instroomt. Het ontdekte talent kan echter ook buiten die groepen liggen. Dan 
gaan we op zoek naar maatwerk. De leerling krijgt een talentcoach toegewezen 
en samen zetten ze het verdere programma uit.
 
Onze leerlingen zijn ook op andere manieren actief: de leerlingenvereniging 
organiseert schoolfeesten, de leerlingenraad treedt op als belangenbehartiger 
en de leerlingenbemiddeling zorgt voor een veilig schoolklimaat. Ook 
het schoolorkest en de Drama XXL-groepen zorgen voor een vergrote 
betrokkenheid. 

Zelfbewust
We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich ontwikkelen tot evenwichtige 
personen. In klas 2 volgen de leerlingen daarom de Rots & Water-training. 
Hier ervaren leerlingen welke reacties en gevoelens hun gedrag bij anderen 
oproept. Verder besteden we aandacht aan Actief Burgerschap, met als doel 
om leerlingen betrokken te houden bij de maatschappij. Zo leren onze 
leerlingen  bijvoorbeeld debatteren en gaan ze in de bovenbouw op 
maatschappelijke stage.

Wereldburger
We onderhouden veel internationale contacten. In klas 3 gaan 
alle leerlingen een week naar een buitenlands gastgezin (in 
Duitsland, Polen, Denemarken, Frankrijk of Schotland). Daar leer 
je op een leuke manier leeftijdgenoten uit andere landen kennen, 
soms zelfs voor het leven. 

Vanaf de brugklas zijn er in onze ‘Wereldmavo’ meerdere projecten in 
het Engels, om kinderen voor te bereiden op een internationale toekomst. 
Vanaf klas 2 krijgen ze extra uren Engels, doen een internationaal examen 
(het ‘Anglia-exam’) en nemen deel aan Engelstalige projecten in binnen- en 
buitenland.

De havo en het atheneum zijn bij ons regulier te volgen, maar ook in een 
tweetalige variant. Tweetalig Onderwijs versterkt het  Engels. Als enige school 
in Zwolle (en omgeving) zijn wij hier inmiddels twintig jaar in gespecialiseerd. 
In de onderbouw wordt tenminste 60% van de lessen in het Engels gegeven. In 
de bovenbouw doen onze leerlingen vervolgens examen voor het International 
Baccalaureate Certificate, een internationaal erkend diploma dat toegang geeft 
tot internationale hogescholen en universiteiten. 

Van der Capellen scholengemeenschap
Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en regio

VAN DER CAPELLEN: DÉ SCHOOL VOOR 

SUCCESVOLLE, ACTIEVE EN 

ZELFBEWUSTE WERELDBURGER! 



“De vraag is niet, wat de mens moet kunnen en weten teneinde 
zich in de sociale orde te kunnen voegen, maar wat er in de 
aanleg aanwezig is en in hem ontwikkeld kan worden. Pas dan 
kan de opgroeiende generatie de maatschappij steeds opnieuw 
met nieuwe krachten verrijken”.

Leren met je hoofd
Alle leerlingen worden voorbereid op de centrale eindexamens. 
In de vaklessen wordt de lesstof ingeoefend. Daarnaast is er 
het periodeonderwijs. Hierin worden onderwerpen aangeboden 
die passen bij de ontwikkeling van de leerlingen. Zo worden 
in klas 7 (eerste jaar) bijvoorbeeld  de ontdekkingsreizen  
behandeld,  in klas 8 (tweede jaar) het skelet, en in klas 9 
(derde jaar) de Franse en de Russische revoluties. Zo wordt 
leerstof een middel tot ontwikkeling en geen doel op zich.

Leren met je handen
Wij vinden kunstzinnig onderwijs belangrijk voor ieder kind. 
Daarom krijgen onze leerlingen veel kunstvakken: muziek, 
drama, dansen, tekenen, textiel, koperslaan, houtbewerken. Dit 

is niet alleen bedoeld om creativiteit te stimuleren, maar draagt 
ook bij aan een brede persoonlijkheidsontwikkeling.

Leren met je hart
In de sociale interactie leren leerlingen over de 
belevingswereld van de anderen en ontwikkelen ze zelfkennis. 
Het vrijeschoolonderwijs biedt hiervoor veel ruimte; in 
kunstvakken en in bewegingsvakken zoals drama, muziek, 
kunstgeschiedenis. Ook het klassenverband is een goed 
uitgangspunt om jezelf en de ander te leren kennen.

Werkwijze
Het onderwijs binnen het Michael College wordt thematisch 
aangeboden. Elke morgen starten de leerlingen met 
periodeonderwijs. In de periode wordt de leerstof klassikaal 
aangeboden, de verwerking door de leerlingen in hun 
periodeschrift is individueel. Een periode duurt drie weken. In 
het periodeschrift werken de leerlingen hun aantekeningen uit, 
maken ze samenvattingen en tekenen ze. Het periodeonderwijs 
is levend en persoonlijk onderwijs. Daarmee wordt bedoeld dat 

Open huis
Zaterdag 23 januari 2016
9.30 – 13.30 uur

Michael College
Vrijeschool voor mavo, havo en atheneum 
stichting openbaar onderwijs Zwolle en regio

‘Worden wie je bent’. Op de nieuwe vrijeschool in Zwolle, het Michael College, is dat het doel 

van het onderwijs. Het Michael College is een kleine, gezellige school die haar

uitgangspunten vindt in de antroposofie en die met beide benen in de samenleving staat. Een 

school die het onderwijs thematisch aanbiedt en evenveel aandacht heeft voor kunstzinnige 

vakken als voor vaklessen; onderwijs voor hoofd, hart en handen. Op deze manier kan iedere 

leerling zich op zijn eigen wijze ontwikkelen zodat hij kan worden wie hij is. 



de leerlingen leren door het verhaal van de leraar en niet uit bestaande boeken. 
De leerlingen verbinden zich op deze manier diepgaand met het onderwerp. 
In het eerste jaar (klas 7) komen de volgende onderwerpen binnen het 
periodeonderwijs aan bod: ontdekkingsreizen, natuurkunde, scheikunde, poëzie, 
meetkunde, voedingsleer, aardrijkskunde en sterrenkunde.

Plaats
Het Michael College is een kleinschalige school die een eigen plek heeft 
gevonden aan de Bachlaan 162 in Zwolle. De leerlingen vormen een hechte groep 
en de school biedt een eigen, veilige en vertrouwde omgeving om te leren. Er 
is een vast lokaal voor elke klas waar de docenten komen om les te geven. 
Verder wordt er gebruik gemaakt van vaklokalen voor onder andere de 
drama-, natuurkunde-, muziek- en danslessen.

Activiteiten
Er is binnen de school veel tijd en ruimte voor gastlessen 
en projecten. Onderwijs dat ondernemend en midden in 
de samenleving staat, maakt gebruik van gastdocenten en 
ondernemingen/bedrijven in de omgeving. Ieder jaar wordt er een 
werkweek georganiseerd. In klas 7 is dit een natuurweek. Deze week 
staat in het teken van natuurbeheer en natuurbeleving. In deze week 
wordt overnacht in tenten en alle leerlingen hebben een actieve rol in de 
dagelijkse gang van zaken (koken, schoonmaken en vuur stoken om het eten 
te bereiden). Zo leren de leerlingen elkaar en de docenten kennen!

Kortom:
Als je naar het Michael College gaat, kies je voor:
  hoofd, hart en handen; naast leervakken, kunstvakken en praktische 

vaardigheden
 leren voor het leven; veel aandacht voor sociale vorming
 veel thematisch onderwijs (periodeonderwijs)
 een enthousiast docententeam
 een kleinschalige, gezellige school
 werkweken, stages, jaarfeesten en gastlessen 
  een tweejarige brugklasperiode, om te ontdekken welke kwaliteiten je kan 

ontwikkelen

NIVEAUS
ATHENEUM 

HAVO 
MAVO 

M
ICHAEL COLLEGE

Open Lesmiddag  
voor leerlingen 
en informatiebijeenkomst 
voor begeleidende ouders
Woensdag 10 februari 2016
14.00 - 15.30 uur 
opgave via 
info@michaelcollegezwolle.nl 

Voor een individueel bezoek 
aan de school
kunt u bellen voor een 
afspraak (038) 888 9092 

ADRESGEGEVENS
Michael College 
Bachlaan 162
8031 HL Zwolle
Tel.: (038) 888 9092
E-mail: info@michaelcollegezwolle.nl 
Directeur: Dhr. R.J.M. Leber 
Coördinator: Mw. K. Krijger

Website / social media
💻  www.michaelcollegezwolle.nl  
💻 www.ooz.nl

Michael College
Vrijeschool voor mavo, havo en atheneum 
stichting openbaar onderwijs Zwolle en regio

WORDEN WIE JE BENT



Zingeving, ontmoeting, verantwoordelijkheid, respect en 
talentontwikkeling. Vijf waarden die een belangrijke rol spelen 
binnen onze school, de lessen en tijdens de begeleiding van de 
leerling. Op Talentstad Praktijkonderwijs gaat de leerling zelf op 
zoek naar zijn/haar mogelijkheden. Samenwerking met ouders 
/ verzorgers is voor onze school een onmisbare schakel in het 
geheel. We hechten veel waarde aan de inbreng van ouders en 
hebben op onze school dan ook naast een leerlingenraad een 
ouderlocatieraad ingericht.

We zijn een school voor praktijkonderwijs, praktijkvakken en 
stages staan dan ook centraal in ons onderwijsprogramma. 
In de onderbouw wordt de basis gevormd, daarna wordt 
specifieker de beroepsrichting per leerling bepaald.  Stages 
en  beroepsgerichte vakken (B.G.V.) zijn dan ook gericht op het 
ervaren welke uitstroomrichting het beste past bij de leerling 
maar zijn ook gericht op een goede arbeidshouding en alles 
wat hiermee samenhangt. 
Tijdens de schoolloopbaan ontdekken we samen waar de 
talenten en mogelijkheden van de leerling liggen. De leerling 

bepaalt, samen met de ouder/verzorger en de mentor, wat 
hij/zij wil leren. Dit doen wij met behulp van een individueel 
ontwikkelingsplan (I.O.P). Hierin staat wat de leerling kan 
en waaraan we gaan werken. Het I.O.P. is gericht op het 
uitstroomprofiel. In het uitstroomprofiel staat beschreven wat 
de mogelijke uitstroomrichting is na onze school. Mogelijke 
uitstroomrichtingen zijn: werk met begeleiding of regulier werk 
of een vervolg op het vmbo of Entree onderwijs (dit bieden wij 
zelf binnen onze praktijkschool aan) . Vanuit onze programma’s 
werkt de leerling vanuit zijn/haar interesse en niveau. Samen 
volgen en begeleiden we de ontwikkeling van de leerling. 
Deze zal uitmonden in een zo zelfstandig mogelijke plek in de 
maatschappij qua wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. 
Iedereen heeft talenten en samen werken wij aan het talent 
van de individuele student. Wij doen er alles aan om ervoor te 
zorgen dat onze leerlingen onze school verlaten met een baan 
of een vervolgopleiding! 

Activiteiten
School is meer dan alleen leren. Buiten de gewone lessen 

TalentStad  Praktijkonderwijs
‘Samen werken aan (jouw) talent’

Onze school TalentStad Praktijkonderwijs is een school waar je verder ontdekt wat je talenten 

en kwaliteiten zijn en waar je leert waar voor jou uitdagingen liggen! Samen werken we eraan 

om uiteindelijk te komen tot een passende baan of mogelijk vervolgonderwijs!



organiseren wij verschillende 
leuke activiteiten. Dit zijn vaak dé 
activiteiten die de leerling het langst 
zullen bijblijven. Zo  gaan de leerlingen 
in klas 1 en 4 op kamp, gaan ze in 
klas 2, 3 en 5 op excursies, worden 
2x per jaar sportdagen gehouden en 
wordt er ieder jaar een schoolfeest 
georganiseerd. Op de dinsdagmiddag 
hebben de leerlingen van de 
onderbouw een sport oriëntatie 
middag waarbij het ervaren van 
verschillende sporten centraal staat. 
Ook gaan leerlingen uit klas 1, 2 en 
3  één dag in juni (oriëntatie dag) 
kijken en meewerken bij een bedrijf 
naar keuze. Deze oriëntatie dag is ter 
voorbereiding op de beroepskeuze 
en de stage. Activiteiten die 
leerlingen voor een goed doel willen 
organiseren worden door ons als team 
gestimuleerd. Zo doen onze leerlingen 
de laatste jaren actief mee voor het 
goede doel van het glazen huis.

Kortom een school met meerdere 
uitdagingen!

Wij hopen u en uw zoon of dochter te 
mogen ontmoeten op ons open huis 
waar wij onze school 
graag aan u voorstellen.

OPEN HUIS
Woensdag 27 januari 2016
15.30 uur  - 20.00  uur 

Onze open lesmiddagen 
worden afgestemd met onze 
collega’s van de PO- en SBO 
scholen.

ADRESGEGEVENS
TalentStad Praktijkonderwijs 
Locatie Sleedoornstraat 1
8013 XE Zwolle
Telefoon: 088-850 74 00 

Website / social media
💻  www.talentstadpraktijkonderwijs.nl
L @ZwolsTalentStad
F  TalentStad-Praktijkonderwijs

TALENTSTAD PRAKTIJKONDERW
IJS

TalentStad  Praktijkonderwijs
‘Samen werken aan (jouw) talent’



Leren door te doen! 
In de onderbouw zijn we dit schooljaar met drie 
praktijkrichtingen gestart:

Dienstverlening, Techniek en Zorg & Welzijn

Binnen deze praktijkrichtingen worden naast praktijk ook 
vakken als Nederlands, rekenen en burgerschap aangeboden.

In de bovenbouw lopen leerlingen op basis van interesse in 
een bedrijf of instelling stage. Tijdens deze stage worden 
arbeidsvaardigheden geoefend. De stages worden door de 
eigen mentor begeleid. Leerlingen krijgen zo de gelegenheid te 
kijken of de gekozen sector iets voor hem of haar is.

Leerling aan het roer!
De mentor stelt samen met de leerling en ouder(s)/ 
begeleider(s) voor een periode leerdoelen op. Deze doelen 
worden in een individueel ontwikkelingsplan (IOP) beschreven. 
Het is de bedoeling dat de leerling zelf voor een groot gedeelte  
bepaalt waar hij of zij mee aan de slag gaat. In het begin zal 

niet elke leerling dit al kunnen. Hij zal wat meer sturing vanuit 
de mentor en ouder(s)/begeleider(s) nodig hebben. De leerling 
wordt wel gestimuleerd om zelf keuzes te gaan maken.

Naast het bovengenoemd onderwijsprogramma werkt 
het praktijkonderwijs al een aantal jaren met methodiek 
“Vreedzame School”. Dit jaar is Positive Behaviour Support 
(PBS) aan het programma toegevoegd. Door leerlingen positief 
te benaderen ontstaat er in de school een prettig sociaal 
klimaat. Een positieve benadering werkt vaak nu eenmaal 
beter.

Uitstroom!
Aan het begin van de schoolloopbaan wordt op basis van 
gegevens van de basisschool en door middel van een gesprek 
met de leerling, ouder(s)/begeleider(s) een keuze gemaakt wat 
het eventuele uitstroomprofiel wordt.

De leerling stroomt namelijk na het vijfde leerjaar uit naar werk 
of MBO. In de IOP-gesprekken wordt gezamenlijk besproken 
welke uitstroom het beste bij de leerling past en wat hiervoor 

Op de Thorbecke Scholengemeenschap wordt praktijkonderwijs aangeboden. 

Bij praktijkonderwijs richten we de lessen zo in, dat de leerling, door praktisch bezig te zijn, 

ervaart wat bij hem of haar past.

Thorbecke Scholengemeenschap  
Praktijkonderwijs 
Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio

Open huis
Woensdag 27 januari 2016
16.00 – 20.00 uur 



ADRESGEGEVENS
Thorbecke Scholengemeenschap 
Locatie vmbo-pro 
Russenweg 3 
8041 AL Zwolle 
Tel.: (038) 426 2800 
E-mail: russenweg@tsgzwolle.nl
Directeur: Mw. J.F. van der Werf 

Website / social media
💻  www.thorbecke-zwolle.nl 
💻  www.ooz.nl

Thorbecke Scholengem
eenschap 

nodig is. Het uitstroomprofiel kan ook gedurende de schoolloopbaan 
van een leerling aangepast worden.

Branchegerichte cursus en Entree!
In de bovenbouw is het voor de leerling mogelijk om  aan een 
branchegerichte cursus (BGC) deel te nemen. De leerling kan zo een 
volwaardig branchediploma (lassen, schoonmaak, horeca, winkel, 
heftruck en b-vca) halen. 
Ook is er voor leerlingen, die daarvoor in aanmerking komen,  
een traject, dat met een Entreediploma via het MBO kan worden 
afgerond.

Activiteiten!
Naast praktijk en theorie is er ook ruimte voor activiteiten in en 
buiten de school. De leerlingen krijgen voorlichting. Er is een 
projectweek rondom en op verschillende momenten in het jaar 
zijn er bijeenkomsten met een cultureel karakter.In de onderbouw 
gaan de leerlingen op kamp. Vanaf klas 3 brengen de leerlingen een 
bezoek aan Parijs, London of Berlijn. De kampen maar zeker ook de 
buitenlandreizen leveren unieke ervaringen op.

Bovenstaande is een samenvatting van wat we als school te bieden 
hebben. We ontvangen u dan ook graag op onze open dag om één 
en ander toe te lichten. Daarnaast kunt u altijd een afspraak maken 
om de school te bezoeken!

Thorbecke Scholengemeenschap  
Praktijkonderwijs 
Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio

NIVEAUS
PRAKTIJKONDERWIJS 

LEREN IS DOEN 
EN DOEN IS LEREN! 

Bezoek groep 8 leerlingen van de 
basisscholen van Stichting Openbaar 
Onderwijs Zwolle en Regio volgens 
afspraak met de basisscholen 
 



Orthopedagogisch Centrum de Ambelt

Kentalis VSO Enkschool 

Onderwijscentrum de Twijn

VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS

ADRESGEGEVENS
Orthopedagogisch Centrum de Ambelt
Herfterlaan 39
8026 RC Zwolle
Tel.: (038) 453 20 74
Mail: info@ambelt.nl
💻 www.ambelt.nl
Voorzitter College van Bestuur: drs. M. Faas

ADRESGEGEVENS
Kentalis VSO Enkschool 
Locatie Thorbecke Scholengemeenschap
Russenweg 3
8041 AL Zwolle
Tel.: (038) 455 44 00
Mail: info-enkschool@kentalis.nl
💻 www.enkschool.nl
Directeur: mevrouw S.J. Uildriks

De Ambelt biedt onderwijs aan leerlingen die 
vanwege hun gedrag, psychiatrische problemen of 
meervoudige problematiek niet goed tot leren en 
talentontwikkeling komen in het regulier onderwijs.

Onze ervaren en betrokken medewerkers zorgen 
ervoor dat deze leerlingen zich optimaal kunnen 
ontwikkelen. Wij gaan daarbij uit van de talenten 
en mogelijkheden van de leerling met als doel 
een passende en betekenisvolle deelname aan de 
samenleving. Samen met ouders en onderwijs- en 
zorginstellingen bieden wij onze leerlingen een 
krachtige en flexibele basis voor de toekomst.

Kentalis VSO Enkschool biedt onderwijs aan leerlingen 
met een communicatieve beperking (cluster 2 in het 
voortgezet onderwijs) de best passende toegang tot 
actueler mogelijkheden van taal en communicatie. 
Daarbij gaan we altijd uit van de mogelijkheden en 
talenten van de leerling. De deskundigheid van de 
school is vooral gericht op de totale ontwikkeling 
van de leerling met speciale aandacht voor de 
ontwikkeling van taal en communicatie. We bieden 
onze leerlingen onderwijs en vorming en houden 
daarbij rekening met hun intellectuele mogelijkheden. 

Een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Voor 
leerlingen met een lichamelijke beperking, langdurig 
zieke leerlingen, zeer moeilijk lerende leerlingen 
of leerlingen met een meervoudige beperking 
(voorheen cluster 3).

Tevens is specialistische expertise LG/LZK/ZMLK en 
MG beschikbaar voor het regulier onderwijs via ons 
expertiseteam of ambulante begeleiding. 

ADRESGEGEVENS
Onderwijscentrum de Twijn
Dr. Hengeveldweg 2, 8025 AK Zwolle
Postbus 30190, 8003 CD Zwolle
Tel.: (038) 453 55 06
Mail: info@detwijn.nl
💻 www.detwijn.nl
Algemeen directeur: dhr. P.L. Greidanus

TALENTEN LATEN 
GROEIEN. DE AMBELT
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