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De Zwolse Scholengids is een uitgave van alle scholen voor voortgezet onderwijs in Zwolle en verzorgd door: 

COMMA | marketing & communicatie, Esdoornstraat 3, 8021 WB Zwolle. Tel. (038) 423 54 36. Comma-communicatie.nl

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 scholen organiseren open dagen, informatieavonden en open lessen. Deze 
bieden u en uw kind een mooie gelegenheid om sfeer te komen proeven en 
kennis te maken met personeel en leerlingen. U bent van harte welkom om deze 
voorlichtingsmomenten te bezoeken. Op de (afscheurbare) kalender vindt u 
een compleet overzicht.
 
Alle Zwolse scholen voor voortgezet onderwijs wensen u samen met uw kind 
veel succes en plezier toe bij het maken van de schoolkeuze!

Kiezen

Coördinatie Comma - Richard Marissen Vormgeving Bredewold. Creatie, web & print.

 Fotografie en redactie: vo-scholen Druk & verspreiding Zalsman Media
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Coördinatie Comma - Richard Marissen Vormgeving Bredewold. Creatie, web & print.

 Fotografie en redactie: vo-scholen Druk & verspreiding Zalsman Media

Kentalis VSO Enkschool 

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 actuelere 
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.

Voortgezet Speciaal Onderwijs

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. 

Onderwijscentrum de Twijn

Orthopedagogisch Centrum de Ambelt



4

Van der Capellen is een scholengemeenschap 

waar wij elkaar versterken in onze groei door van 

en met elkaar te leren, zowel didactisch als in 

sociale context.

Ontwikkeling
Als je jezelf goed leert kennen, kun je optimaal leren en 
ontwikkelen. Wanneer je niet alleen de sterke kanten, 
maar ook de ontwikkelpunten van jezelf én van anderen 
kent, zul je beter met elkaar kunnen samenwerken. Bij 
deze samenwerking ga je betekenisvolle relaties aan 
met medeleerlingen, maar natuurlijk ook met docenten. 
Wij erkennen dat elk kind uniek is en talent heeft. 
Wij gaan op zoek naar ieders persoonlijke talent en 
stimuleren de ontwikkeling daarvan. Daarmee zetten 
we de leerling echt centraal in ons onderwijs. Al onze 
talentstromen hebben twee zaken gemeen: allereerst 
is de kern van het programma 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. Wie talent heeft op het gebied van 
theater, muziek, sport, techniek of ICT, kan bij ons kiezen 
uit de volgende talentstromen:
• Theater: toneel, musical, regisseren, theatertechniek
• Muziek: componeren, samenspelen, tekstschrijven
• Sport & Lifestyle: bewegen, organiseren, teambuilding, 
gezondheid
• ICT & Design: communiceren, programmeren, 
webdesign
• Science-Lab: techniek, onderzoeken, ontdekken, 
ontwerpen
Onze leerlingen zijn ook op andere manieren actief. 
Zo organiseert de leerlingenvereniging schoolfeesten, 
treedt de leerlingenraad op als belangenbehartiger 
en zorgt de leerlingenbemiddeling voor een veilig 
schoolklimaat. Ook het schoolorkest en de Drama XXL-
groepen zorgen voor een grote betrokkenheid. 

Internationaal 
Onze school is een plek, waar leerlingen zichzelf leren 
kennen, zich actief ontwikkelen en verbinding leggen 
met de wereld om zich heen. Onze school is sterk 
internationaal georiënteerd. Dit geldt voor zowel de 
Nederlandstalige als de Tweetalige afdelingen. In de 
huidige samenleving is de wereld veel toegankelijker 
geworden. Wij vinden het belangrijk om onze leerlingen 
voor te bereiden om te kunnen participeren in deze 
mondiale samenleving, maar vergeten hierbij niet 
dat de wereld begint bij je eigen voordeur. Door op 
verschillende manieren in aanraking te komen met 
meerdere culturen en landen zullen leerlingen zich 
breder ontplooien en ontwikkelen. Met de Tweetalige 
afdeling, die op mavo-, havo- en atheneumniveau 
mogelijk is, bieden we de leerlingen een grote 
voorsprong in het vervolgonderwijs, evenals een 
gedegen basis voor een internationaal georiënteerde 
toekomst. Het levert bovendien twee extra 
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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.

Samen en persoonlijk
Wij werken vanuit passie, gedrevenheid 
en professionaliteit, samen met onze 
leerlingen! Om tot betekenisvol 
leren te komen heb je anderen 
nodig. Hierbij staat niet alleen het 
onderwijsleerproces centraal. We 
realiseren ons dat een kind zich 
in de middelbare schoolperiode 
ontwikkelt tot puber en adolescent. 
Daarom kiezen wij er bewust voor 
om de talentstromen in clusters 
van gemengde niveaus aan te 
bieden en hebben wij geen aparte 
onderbouw- of bovenbouwpauzes. In 
het schoolgebouw worden de lessen 
van alle leerjaren en niveaus naast 
elkaar gevolgd en is de ondersteuning 
en begeleiding geïntegreerd in de 
schoolstructuur.

Iedere leerling heeft zijn eigen 
voorkeuren, leerstijl, tempo en 
ontwikkelpunten. Waar het wenselijk 
is en waar de mogelijkheden er zijn, 
zullen wij dan ook aansluiten bij 
individuele behoeften. De leerling 

wordt gezien en heeft bij ons 
voldoende keuzemogelijkheden binnen 
en buiten het curriculum. Onderwijs is 
pas echt leuk als je wordt uitgedaagd. 
Wij streven ernaar om leerlingen een 
passend diploma te laten behalen, 
door middel van kwalitatief goed 
onderwijs, in een goede sfeer en vanuit 
onderling vertrouwen. De kwaliteit 
van het onderwijs is het bestaansrecht 
van onze school en het speerpunt van 
onze onderwijsontwikkelingen. Ook 
afgelopen jaar hebben de leerlingen 
weer zeer hoge examenresultaten 
gehaald met als top het atheneum met 
een slagingspercentage van 97,7%. Het 
personeel van Van der Capellen is trots 
op de school en op ons aandeel in de 
gehele onderwijsloopbaan van onze 
leerlingen.

Voorlichtingsavond Tweetalig
Onderwijs
voor leerlingen (proeflessen) en hun
ouders/verzorgers (informatie)
dinsdag 13 november 2018
19.00 - 21.00 uur 

Algemene Voorlichtingsavond &
Talentstromen
voor leerlingen (proeflessen) en hun
ouders/verzorgers (informatie)
donderdag 22 november 2018
19.00 - 21.00 uur

Open Dag
zaterdag 12 januari 2019
09.30 - 13.30 uur

Voorlichtingsavond
Algemeen en Tweetalig
Onderwijs
voor leerlingen (proeflessen) en hun
ouders/verzorgers (informatie)
dinsdag 22 januari 2019
19.00 - 21.00 uur

Open Lesmiddag Tweetalig
Onderwijs
voor leerlingen van groep 7 en 8
(proeflessen in het Engels)
woensdag 30 januari 2019
14.00 - 16.00 uur
Aanmelden via r.kok@ooz.nl

Open Lesmiddag Talentstromen
voor leerlingen van groep 7 en 8
(proeflessen)
woensdag 13 februari 2019
14.00 – 16.00 uur
Aanmelden via r.kok@ooz.nl

Bezoek groep 8 leerlingen van de
basisscholen van OOZ volgens
afspraak met de basisscholen.
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Weten wat je wilt, kiezen wat bij je past. Dat vraagt om tijd en ruimte. Het vraagt ook 

om ontdekken wie je bent en wat je kunt, wat je talenten zijn en waar je blij van wordt. 

Weet je dat, dan maak je een bewuste keuze: een weloverwogen stap van basis- naar 

voortgezet onderwijs. Precies wat Onderwijsroute 10-14 mogelijk maakt.



77

Open Dag
Zaterdag 12 januari 2019
09.30 - 13.30 uur

Open Lesmiddagen
Voor leerlingen van groep 8, 
tijden: 14.00 - 16.00 uur

woensdag 21 november 2018       
vrijdag 30 november 2018 
woensdag 12 december 2018 
vrijdag 14 december 2018

woensdag 16 januari 2019 
woensdag 30 januari 2019 
vrijdag 15 februari 2019
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‘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 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. Maar daarnaast is er het 
periodeonderwijs, een pijler van het 
vrijeschoolonderwijs. Hierin worden 
onderwerpen aangeboden die passen 
bij de ontwikkeling van de leerlingen. 

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



Informatieavond
voor ouders
maandag 19 november 2018
19.30 - 21.00 uur

Open Dag
voor ouders en leerlingen
zaterdag 12 januari 2019
09.30 - 13.30 uur

Open Lesmiddag
voor leerlingen, tevens voor
begeleidende ouders gelegenheid
om vragen te stellen.
woensdag 16 januari 2019
14.00 - 15.30 uur
Woensdag 6 februari 2019
14.00 - 15.30 uur
opgave via info@michaelcollegezwolle.nl

Voor een individueel bezoek
aan de school kunt u bellen voor
een afspraak (038) 4262850
(doorverwijzen via Van der Capellen
Scholengemeenschap)
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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 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 met een eigen gezicht, en is 
gesitueerd in het gebouw van de Van 
der Capellen Scholengemeenschap. 
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. Daarnaast wordt er ook 
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 
immers gebruik van gastdocenten 
en ondernemingen in de omgeving. 
Ieder jaar wordt er een werkweek 
georganiseerd. In klas 7 is dit een 
natuurkamp. Deze week staat in 
het teken van natuurbeheer en 
natuurbeleving. Er 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; kunstvakken, 

leervakken 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 
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Als je onze leerlingen vraagt hoe zij het vinden op het Gymnasium 

Celeanum, antwoorden ze steevast: “Ik kan hier eindelijk mezelf zijn!” 

Dat is de kracht van het Celeanum: de leerlingen voelen zich er veilig en 

gewaardeerd. De school is klein en iedereen kent elkaar. 

Uitgebreid vakkenpakket 
Het Celeanum is het enige zelfstandige 
gymnasium in de provincie Overijssel 
en heeft circa 750 leerlingen. Een 
groot deel van de leerlingen komt uit 
de regio. Daarom begint de school 
ook pas om 08.45 uur. De leerlingen 
kunnen een breed vakkenpakket 
volgen. Naast de reguliere vakken 
zijn er bijvoorbeeld de vakken 
Chinees,  wiskunde D, filosofie en 
Cambridge Engels. De klassieke talen, 
Latijn en Grieks, zijn een essentieel 
onderdeel van het gymnasium. Door 
de kennismaking met de Griekse en 
Romeinse cultuur leren de leerlingen 
de oorsprong van de Westerse 
beschaving kennen. Het uitpluizen 
van Latijnse en Griekse teksten doet 
een flink beroep op hun analytisch 
vermogen; zaken die leiden tot betere 
resultaten bij een vervolgopleiding. 
De bètagerichte vakken krijgen op 

het Celeanum speciale aandacht. Zo 
doen de leerlingen in de onderbouw 
al natuurwetenschappelijk onderzoek 
en is er het  vak Technology & Design. 
Creativiteit krijgt bij dit vak ruim 
baan. De leerlingen ontwerpen en 
onderzoeken, presenteren en werken 
samen, bijvoorbeeld bij robotica, 
programmeren of 3D-printen. 

Econasium 
Ondernemerschap staat hoog in 
het vaandel bij het Celeanum. Al 
vroeg in hun schoolcarrière komen 
de leerlingen ermee in aanraking. In 
klas 3 nemen ze deel aan het project 
Day for Change, waarbij ze een eigen 
bedrijf starten. In de bovenbouw leren 
ze nog meer over ondernemerschap 
in het programma van de VECON 
Business School en de Nijenrode 
Business Battle. Ook kunnen ze vakken 
volgen aan het Econasium, waarbij ze 

de praktische en wetenschappelijke 
kant van het ondernemerschap 
gaan combineren. Hiervoor werken 
ze samen met docenten van de 
Universiteit van Tilburg. 

Onderwijs op maat 
Het Celeanum heeft veel aandacht 
voor de individuele leerling. Het doel 
is het ontdekken en ontwikkelen 
van het talent van elke leerling. 
Gaat het niet goed met een leerling, 
dan wordt gekeken wat er aan de 
hand is en wordt hulp geboden. Die 
hulp varieert van het aanbieden van 
andere leerstrategieën, het helpen bij 
plannen, gesprekken met leerlingen 
en/of hun ouders en persoonlijke 
begeleiding en alles wat daartussen 
zit. Ook helpen leerlingen elkaar. 
Voor de eersteklassers zijn er de 
maatjes uit klas 4. Deze vierdeklassers 
zijn in tweetallen gekoppeld aan 



Open Lesmiddag
voor leerlingen van groep 8
- woensdag 7 november 2018
- woensdag 23 januari 2019
Hoofdgebouw Zoom 37
14.00 - 15.30 uur
Opgeven en info:
bbroekman@celeanum.nl

Voorlichtingsavond
voor ouders en leerlingen
-  maandag 12 november 2018, 

16.00 tot 17.30 uur en van 19.30 
tot 21.00 uur

-  woensdag 16 januari 2019, 
19.30 tot 21.00 uur

Hoofdgebouw Zoom 37

Open Dag
voor ouders en leerlingen
zaterdag 26 januari 2019
Hoofdgebouw Zoom 37
10.00 - 14.00 uur
Nevenlocatie Westerlaan 40
09.30 - 13.30 uur

Bezoek groep 8 leerlingen van de
basisscholen van OOZ volgens
afspraak met de basisscholen.

11

een brugklas om zo de bruggers 
met raad en daad ter zijde te staan. 
Voor leerlingen die behoefte 
hebben aan extra uitdaging zijn er 
pluslessen in de onderbouw en het 
Honoursprogramma in de bovenbouw. 
Zij mogen hiervoor reguliere lessen  
missen. Voor hoogbegaafde leerlingen 
is er de Cnopiusplusklas. Dit is een 
vervolg op de Cnopiusklas van de 
basisscholen van OOZ. 

Internationalisering 
Omdat het Celeanum het 
belangrijk vindt dat leerlingen 
verder kijken dan de school en hun 
eigen wereld is er een uitgebreid 
internationaliseringsprogramma. 
De school heeft hechte contacten 
met scholen in een groot aantal 
landen in Europa. Ook is er een 
uitwisselingsprogramma met een 
middelbare school in China. 
Sport en creativiteit 

Het Celeanum biedt diverse 
activiteiten op het gebied van 
sport, muziek en drama en er 
zijn diverse buitenschoolse 
activiteiten. De brugklas begint 
met een introductieweek en een 
brugklaskamp. In alle jaarlagen zijn 
jaarlijks diverse excursies met als 
hoogtepunt de Romereis in klas 5. 
Leerlingen kunnen meedoen met 
de debatgroep, zitting nemen in de 
redactie van de schoolkrant, of de 
leerlingenraad. Tijdens de jaarlijkse 
propaganda-avond in Theater De 
Spiegel laten de leerlingen hun 
bijzondere talenten aan elkaar 
zien. Ook is er een tweejaarlijkse 
schoolmusical waaraan leerlingen uit 
alle jaarlagen deelnemen. 
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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 begeleiding en zorg 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. 
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Open Lesmiddag
voor leerlingen groep 8
woensdag 14 november 2018
13.00 - 15.15 uur
Informatieavond
voor leerlingen groep 8 en ouders
woensdag 14 november 2018
17.00 - 18.30 uur of 19.30 - 21.00 uur

Trajectmiddag
voor leerlingen groep 8
woensdag 12 december 2018
13.00 - 15.00 uur
Aanmelden via website

Open Dag
zaterdag 19 januari 2019
09.30 - 13.30 uur

Trajectmiddag
voor leerlingen groep 8
woensdag 30 januari 2019
13.00 - 15.00 uur
Aanmelden via website

Algemene voorlichtingsavond
voor leerlingen en ouders
woensdag 30 januari 2019
19.00 - 21.00 uur

Bezoek groep 8 leerlingen van de
basisscholen van OOZ volgens
afspraak met de basisscholen
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Op de Thorbecke Scholengemeenschap, locatie vmbo-pro worden de beroepsgerichte 

leerwegen (inclusief Praktijk Mavo) 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 ‘doen is het nieuwe denken’ centraal. In de 

onderbouw start je met acht lesuren praktijk per week. In de bovenbouw, op basis-, 

kader- en praktijk mavo niveau, worden dit er meer. 

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 de leerbehoefte van 
de leerling. Leerlingen met een 

taalontwikkelingsstoornis (Kentalis-
klas) bieden wij de mogelijkheid om 
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. 

Doen is het nieuwe 
denken! 
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 ‘doe-
kinderen’ en daarom staat‘ doen 

Stichting 
Openbaar 
Onderwijs 
Zwolle en 

Regio
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Open Dag
woensdag 23 januari 2019
16.00 - 20.00 uur

Vakschoolavonden
voor groep 8 leerlingen
(via inschrijving website)
maandag 28 januari 2019 19.30 uur
dinsdag 29 januari 2019 19.30 uur

Algemene Informatieavond
woensdag 7 november 2018 19.30 uur

Bezoek groep 8 leerlingen van de
basisscholen volgens
afspraak met de basisscholen of 
opgave via de website.
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is het nieuwe denken’ centraal. Dit 
wordt vormgegeven door de opzet 
van ‘vakscholen’. Vanaf het eerste 
leerjaar volgen de klassen gedurende 
zes weken een vakschool. Er zijn zes 
vakscholen op het gebied van Zorg 
&Welzijn, Techniek en Economie. 

Langzaamaan worden de leerlingen 
vertrouwd gemaakt met de 
beroepsmogelijkheden die zij straks 
hebben. 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 acht uur 
per week. Centraal in die uren staat 
het werken in de keuken, de garage, 
de beautysalon, de werkplaats of in 
de bakkerij. 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. 

Praktijk Mavo 
Leerlingen die zowel theoretisch als 

praktisch willen worden uitgedaagd, 
kunnen terecht op de Praktijk Mavo. 
Deze leerlingen bereiden zich met 5 
vakken op mavo niveau in combinatie 
met een praktijk vak op het examen 
voor. Met het gemengde leerweg 
(Praktijk Mavo) diploma zijn de 
leerlingen goed voorbereid op de 
twee hoogste niveaus van het MBO. 
MBO laten staan

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 de 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.
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Thorbecke Scholengemeenschap PrO is een school voor Praktijkonderwijs. 

Praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen van 12 t/m 18 jaar die leren 

door te doen.  Leerlingen hebben vaak door een theoretische manier 

van leren een achterstand opgelopen. Op de Thorbecke gaan we op een 

praktische manier aan de slag.

Leren door te doen 
Door te doen en te ervaren, is het 
makkelijker om verschillende dingen 
te leren. Je ontdekt dan waarom je 
bepaalde vaardigheden moet kunnen 
of kennen. Er zijn verschillende 
praktijkstromingen die wij op school 
aanbieden.
Zorg en Welzijn: dienstverlening, 
zelfzorg, koken
Techniek: fietstechniek, hout, metaal, 
techniek, lassen
Winkel en Handel/ Logistiek: 
schoolmagazijn, kassatraining, 
Marktplaats
Horeca: koken voor jezelf, koken voor 
een ander
Groen: dierverzorging, plantverzorging
Creatieve vakken: textiel, schilderen, 
digitaal design, handvaardigheid
 
Leerjaren
Thorbecke kent 5 of 6  leerjaren. Elke 
groep heeft een mentor. Dit is de 
leerkracht die de theorielessen van 
de leerling verzorgt, zoals rekenen, 
Nederlands, Engels, Burgerschap en 
sociaal-emotionele vorming. Tevens is 
de mentor het aanspreekpunt en de 
spil voor alle informatie die de leerling 
aangaat. In elk leerjaar ligt het accent 
ergens anders.

Leerjaar 1: Wie ben ik? Oriëntatie op 
jezelf
Leerjaar 2: Wat kan ik? Oriëntatie op de 
omgeving

Leerjaar 3: Wat wil ik? Accent op 
beroepscompetenties
Leerjaar 4: Wat ga ik doen? Accent op 
stage en specialisatie, voorbereiding op 
Entree 
Leerjaar 5: Wat ga ik doen? Accent op 
stage en specialisatie, Entree of Werk
Leerjaar 6: Wat ga ik doen? Accent op 
stage en specialisatie, Entree of Werk
 
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. 
Bovenstaande leerdoelen worden 
gekoppeld aan trajecten en 
competenties die worden gewaardeerd 
in een digitaal portfolio. (Profijt) 
Behaalde trajecten op gebied van 
theorie, praktijk of stage worden 
hierin verzameld.  Binnen Profijt 
gaat het vooral om het oefenen 
van competenties en vaardigheden. 
Deze competenties zijn de basis 
van ons onderwijs en de stage. 
Leerlingen oefenen hun werkhouding, 
communicatie, motivatie en initiatief, 

verantwoordelijkheid, omgaan met 
conflicten en reflectie.  Leerlingen en 
ouders kunnen zelf in Profijt naar hun 
vorderingen kijken. 

Veilig klimaat
Naast het bovengenoemde 
onderwijsprogramma werkt het 
praktijkonderwijs al een aantal jaren 
met methodiek ‘Vreedzame School’. 
Daarnaast hebben we Positive 
Behaviour Support (PBS) aan het 
programma toegevoegd. Door 
leerlingen positief te benaderen 
ontstaat er in de school een prettig 
sociaal klimaat. 

Stage
Het stagelopen is  een erg belangrijke 
pijler binnen onze school. en wordt bij 
ons op school geleidelijk opgebouwd.
Na een succesvolle interne stage en 
snuffelstage gaan we samen met 
de stagedocenten op zoek naar een 
externe stage in de branche die bij de 
leerling past.

Branche-opleidingen 
Leerlingen kunnen in leerjaar  3, 4, 
5 en 6 branche gerichte opleidingen 
volgen. Branche-opleidingen 
zijn opleidingen die door de 
brancheorganisaties zijn ontwikkeld. 
Deze cursussen worden afgesloten 
met een officieel examen waarbij 
officiële bewijzen, certificaten of 
diploma’s te behalen zijn. De branche-
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opleidingen vergroten de kansen 
voor leerlingen op de arbeidsmarkt. 
Voorbeelden van  branche-opleiding 
zijn: NIL lasdiploma’s, hef/reachtruck 
diploma, schoonmaakdiploma, HACCP,  
winkelmedewerker,  kassatraining, 
B-VCA enz.

Entree-opleidingen + 
uitstroom 
Leerlingen die door willen stromen 
richting MBO 2 volgen bij ons in het 
5e leerjaar de entree-opleiding. Deze 
opleiding wordt in samenwerking met 
Deltion georganiseerd. 
De meeste leerlingen verlaten na 5 of 
6 schooljaren onze school met werk. 
Een deel van de leerlingen vervolgt 
hun schoolloopbaan op het MBO in 
combinatie met stage of een baan. 
Het uitstroomprofiel is niet een 
vaststaand gegeven. Doordat 
leerlingen zich steeds ontwikkelen 
verandert hun interesse, manier van 
leren of motivatie. Leerlingen krijgen 
bij ons op school op elk moment de 
kans om zich verder te ontwikkelen of 
door te leren.

Nazorg
Als de leerlingen de school hebben 
verlaten, vallen zij gedurende twee 
jaar onder de nazorg van de school. Dit 
betekent: een intensief contact tussen 
leerling, werkgever en/of opleiding en 
Thorbecke Pro.

Maatwerk
Leren vindt op alle manieren plaats. In 
de theorie en praktijk.  Binnen, maar 
ook vooral buiten de school. Leerlingen 
kunnen echte werkervaring opdoen 

bij Zorgcentrum ‘De Nieuwe Haven, 
Hema en de catering van TSG.  Er is veel 
ruimte voor persoonlijke gesprekjes, 
zodat een leerling zichzelf leert kennen. 
Leerlingen worden zich steeds meer 
bewust van hun interesses, kwaliteiten 
en leerpunten. 

Samenwerking met Kentalis
Binnen onze school bieden 
wij een Medium Setting. Dit 
houdt in dat leerlingen met een 
taalontwikkelingsstoornis (TOS) en/
of slechthorendheid (SH) worden 
begeleid door een vaste medewerker 
van Kentalis. Er wordt structureel 
voorlichting gegeven. Middels co-
teaching worden docenten toegerust 
zodat leerlingen optimaal profiteren van 
ons onderwijs. 
 
Activiteiten 
Naast praktijk en theorie is er ook ruimte 
voor activiteiten in en buiten de school. 
De leerlingen krijgen voorlichting 
over seksueel gedrag, gebruik van de 
media, verkeer, drank en drugs enz. Er 
is een culturele projectweek waarin 
wij toewerken naar een bijzondere 
presentatie. Afgelopen jaren hebben wij 
een festival en een circusvoorstelling 
georganiseerd in samenwerking met 
Zorgcentrum de Nieuwe Haven en 
de buurt. In de onderbouw gaan de 
leerlingen op schoolreis, vanaf klas 3 
brengen de leerlingen een bezoek aan 
Parijs, London of Berlijn.
We ontvangen u  graag op onze Open 
Dag om ook te laten zien waar wij 
trots op zijn. Daarnaast kunt u altijd 
een afspraak maken om de school te 
bezoeken.

Open Dag
woensdag 23 januari 2019
16.00 - 20.00 uur

Informatieavond
Voor alle leerlingen van komend
schooljaar
woensdag 7 november 2018
19.30 - 21.00 uur

Bezoek groep 8 leerlingen van de
basisscholen van OOZ volgens
afspraak met de basisscholen
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Het Greijdanus is een gereformeerde scholengemeenschap met uitdagend en eigentijds 

onderwijs. Het motto van onze school is ‘Schitteren in Zijn licht’. Op het Greijdanus leer 

je over God, jezelf, de wereld en het leven. We gaan uit van wie je bent en wat je kunt. 

Je mag leren op een manier die bij je past. 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 en op het niveau van een praktijkroute.
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Aanmelding
Alle leerlingen waarvan de ouders/
verzorgers de gereformeerde 
identiteit van de school 
onderschrijven, zoals verwoord in 
een identiteitsdocument, zijn van 
harte welkom. Na aanmelding vindt 
er met ouders die nog geen kinderen 
op Greijdanus hebben (gehad) een 
kennismakingsgesprek plaats. Hierin 
wordt gekeken of school en ouders 
ten aanzien van 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 30 januari 2019 
16.00 - 21.00 uur

Voorlichtingsavonden
dinsdag 6 november 2018
donderdag 10 januari 2019
maandag 4 februari 2019
19.45 - 22.00 uur

Open lesmiddagen
Woensdag 23 januari 2019
Woensdag 6 februari 2019
13.00 - 15.00 uur

(Campus 5)

19
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Bij Zone.college (de nieuwe naam van Groene Welle) in 

Zwolle staat het leren in een groene omgeving cen-

traal. Dat doen we al jaren binnen ons vmbo Groen. En 

sinds een aantal jaren kan dit ook in Het Groene Ly-

ceum. Het Groene Lyceum is de leukste 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 tra-

ject 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 en leuk 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.
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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 
stages, praktijklessen, projectweken 
en trainingen. Wij bieden leerlingen 
herkenbare vakken, zoals Nederlands, 
wiskunde, aardrijkskunde/geschiedenis 
en techniek. 

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. 

Activiteiten 
Bij Zone.college 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. Ook hebben 
we sportdagen, klassenavonden en 
internationale projecten.

Zelfde school, nieuwe 
naam
Vanaf het nieuwe schooljaar krijgt 
Groene Welle een nieuwe naam. Want 
we gaan dan samen met AOC Oost 
verder onder de naam Zone.college. 
We blijven een fijne plek waar je je 
thuis voelt, waar je groeit en waar je 
leert over grenzen heen te stappen. 
Zone.college haalt je beste binnenste 
buiten!

Informatieavond  
Het Groene Lyceum 
(voor ouders en leerlingen)
maandag 12 november 2018
19.30 - 21.00 uur

Informatieavond vmbo Groen
(voor ouders en leerlingen)
donderdag 22 november 2018
19.30 - 21.00 uur

Open Dag
Het Groene Lyceum 
en vmbo Groen
donderdag 31 januari 2019
15.00 - 21.00 uur

Minilessen
24 januari 2019
25 januari 2019
Aanmelden via:
www.zone.college/minilessen
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Uitgangspunt op het Meander is 
dat je leert met plezier. Dat je een 
goede relatie hebt met docenten en 
medeleerlingen en dat je presteert 
op het niveau dat bij je past. We 
vinden het belangrijk dat je 
je in de breedte ontwikkelt. Natuurlijk 
ga je in de eerste plaats voor het 
halen van een diploma, maar op het 
Meander kijken we graag een stukje 
verder. We willen dat je je veelzijdig 
ontwikkelt, dus ook op sociaal-
emotioneel, maatschappelijk en 
creatief gebied.  
 
En bij creatief denk je misschien aan 
kunst, cultuur en vakken als drama, 
muziek en tekenen. En ja, ook daar 

komt creativiteit bij kijken. Maar 
creatief zijn omvat veel meer dan dat. 
Het is out of the box kunnen denken, 
vernieuwend zijn en origineel. Wie 
creatief is, onderneemt, onderzoekt 
en is in staat om oplossingen te 
verzinnen. Of dat nou is op het 
gebied van techniek of van theater, 
met het vermogen tot anders denken 
kom je er altijd uit.   

Niveaus 
Op het Meander bieden we drie 
niveaus: mavo, havo en atheneum. 
Daarnaast kun je kiezen voor de 
zesjarige havo. Deze havo is misschien 
wel iets voor jou, wanneer je:

- ambitieus bent.
- een mavo-/havo-advies hebt.
- extra uitdaging aankunt.
- later graag naar het hbo wilt.

Op de zesjarige havo werk je in zes 
jaar tijd (in een rustiger tempo) toe 
naar een havodiploma. 

Begeleiding 
Op onze school besteden we veel 
aandacht aan basisvaardigheden: 
rekenen en taal en het plannen en 
maken van huiswerk. De begeleiding 
hiervan wordt verzorgd door 
docenten en medewerkers van intern 
huiswerkinstituut Lyceo. Leerlingen 
met een bijzondere hulpvraag worden 
begeleid door specialisten die we 
hiervoor in huis hebben. Zij bieden 
zorg op maat.

Podium voor jouw talent!  
Op het Meander College stimuleren 
we je om je zowel op het intellectuele, 
als op het sociale, sportieve en 
creatieve vlak te ontwikkelen. Dit 
betekent dat er naast de gewone 

Het Meander College is een bruisende school voor mavo, havo 

en atheneum. We zijn een kleurrijke, open christelijke school met 

aandacht en respect voor elkaar. Hierdoor voelen leerlingen met 

verschillende achtergronden zich snel thuis. We zijn trots op de 

veilige en gemoedelijke sfeer op onze school. Deze draagt mede bij 

aan het behalen van top examenresultaten. 
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lessen ook heel veel andere 
activiteiten worden aangeboden. 
Zo kies je in de onderbouw een 
podiumvak. Een podiumvak is een 
extra vak dat aansluit bij je interesse, 
hobby of talent.  
 
Ben je goed in tekenen, gek op 
handvaardigheid of maakt je juist liever 
muziek? Dan is Podium Beeldend of 
Podium Muziek een mooie aanvulling 
op je vakkenpakket. Ben je altijd in 
beweging of speel je graag toneel? Dan 
kun je je energie kwijt bij Podium Sport 
en Podium Theater. 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 hetzelfde  
Op het Meander is altijd wel wat 
bijzonders te beleven. Er zijn 
projectdagen waarin vakoverstijgend 
wordt gewerkt en activiteitenweken 
met workshops binnen en buiten de 
school. Leerlingen gaan op werkweek, 
internationale uitwisseling, een 
meerdaagse, buitenlandse reis en 
hebben minimaal twee excursies 
per leerjaar. 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. En wie 
graag toneel wil blijven spelen, kan 
zich opgeven voor Podium Theater 
Bovenbouw. Op vrijdagmiddag zijn 
de lessen om 13.30 uur afgelopen 
en kun je (als je wilt) meedoen aan 
uiteenlopende activiteiten. Voor wie 
graag muziek maakt, is er de Meander 
Bigband en de Junior Bigband (klas 
1 en 2). Er zijn repetities voor de 
jaarlijkse theaterproductie en de 
elektronicaclub ontwerpt en (de)
monteert apparaten. 

Samen maken we onze school 
Als school vinden we het belangrijk 
dat leerlingen meedenken en -praten 
over ons onderwijs onder andere in de 
vorm van een leerlingenraad. Ook kun 
je samen met de leerlingenvereniging 
en de licht- en geluidploeg feesten 
en andere gezellige activiteiten 
(zoals Sinterklaas en Valentijn) 
organiseren. Kortom: op het Meander 
mag je jezelf zijn. Alleen of met 
anderen, in de spotlights of achter 
de schermen. Samen met jou gaan 
we voor een prachtig diploma en een 
onvergetelijke schooltijd! 

Open huis 
Zaterdag 2 februari 2019
09.30 - 13.30 uur

Open lesmiddag
Voor leerlingen 
13.30 - 15.30 uur
Dinsdag 13 november
Woensdag 12 december 
Woensdag 9 januari 
Donderdag 14 februari  
Opgave via onze website.

Voorlichtingsavond
Voor leerlingen en ouders/verzorgers
19.00-21.00 uur, inloop vanaf 
18.45 uur
Woensdag 7 november
mavo/havo
Woensdag 21 november
havo/vwo
Donderdag 7 februari
algemeen
 
Opgave via onze website

Wij zijn onderdeel van
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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, op vier gebieden: Art, Science & Health, Business en 

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

goed kennen en iedereen zichzelf kan zijn. 
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Open lesmiddagen 
Maandag 10 december 2018
Maandag 14 januari 2019
Woensdag 23 januari 2019
Donderdag 24 januari 2019
 
Alle Open lesmiddagen zijn  
van 13.00 - 15.00 uur. 
Graag aanmelden via 
thomasakempis.nl.

Open huis  
Woensdag 16 januari 2019 
16.00 - 20.00 uur. 

Open classes 
Maandag 28 januari en 
donderdag 31 januari 2019. 
08.15 - 09.45 uur 
Aanmelden via thomasakempis.nl.

Informatieavond 
Voor ouders en leerlingen uit
groep 7 & 8  
Maandag 12 november 2018 en 
maandag 4 februari 2019. 
Aanvang 19.00 uur.

Wij zijn onderdeel van
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Op JenaXL vinden we het belangrijk dat leerlingen zich thuis voelen. De leerlingen leren 

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

feiten leren de leerlingen hoe ze het beste kunnen studeren en hoe ze kunnen leren van 

en met 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.

Werkwijze
Samenleven kun je niet alleen, 
daarom leren en werken wij in 
verbondenheid met elkaar. Op 
JenaXL maakt de leerling dan ook 
deel uit van twee verschillende 
groepen, namelijk van een 
stamgroep en van een niveaugroep. 
Leerlingen van verschillende 
leeftijden en niveaus vormen 
met elkaar de stamgroepen. De 
onderbouw begint iedere dag 
in deze stamgroep. Hier hebben 
leerlingen gesprekken over 

onderwerpen als het nieuws van 
de dag, eigen interesses, kunst 
en studievaardigheden. Zo leren 
leerlingen zichzelf en de groep 
steeds beter kennen, maken we 
afspraken en plannen ons werk. 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. 
De instructies volgen leerlingen in
niveaugroepen. 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 gebeurt, 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 Jenaplanessenties. In de 
bovenbouw wordt verwacht dat de 
leerling zelf Jenaplanvaardigheden 
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. 
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Open lesmiddag voor leerlingen
Dinsdag 27 november 2018
Dinsdag 22 januari 2019
12.45 - 15.15 uur

Open Huis
Donderdag 17 januari 2019
16.00 - 20.00 uur

Informatieavond 
Voor ouders en leerlingen 
uit groep 7 & 8
Donderdag 15 november 2018
Donderdag 7 februari 2019
19.30 uur

Jenagewijs leren en 
leven
JenaXL daagt leerlingen uit te 
ontdekken wat ze echt leuk vinden 
en waar ze goed in zijn. Om daarin te 
groeien en jezelf steeds te verrassen. 
Zien dat iedereen niet alleen anders 
is, maar echt uniek. Juist daardoor is 
het zo fijn, om samen één school te 
zijn.
Het Jenaplanonderwijs 
behoort tot het traditioneel 
vernieuwingsonderwijs. De zeven 
essenties maken de focus van 
onze school duidelijk: "We willen 
ondernemende mensen, die kunnen 
plannen en samenwerken, mensen 
die iets kunnen creeëren en dat 
kunnen presenteren. Ze moeten na 
kunnen denken over hun inbreng, 
kunnen reflecteren en ze moeten 

verantwoordelijkheid kunnen 
dragen".

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. De locatie 
van het kamp staat vast, maar voor de 
rest organiseren de leerlingen uit de 
onderbouw bijna alles zelf. In leerjaar 
drie en vier is er een buitenlandreis.
Bovendien organiseren de leerlingen 
veel eigen activiteiten, schoolfeesten, 
sporttoernooien, excursies of komen 
er interessante gasten.

Wij zijn onderdeel van



Meer dan een diploma 
Er gaat een wereld voor je open als je naar het 
voortgezet onderwijs gaat. Voor brugklassers verandert 
er ontzettend veel als ze naar het voortgezet onderwijs 
gaan. Op het CCC begeleiden we onze leerlingen bij alle 
nieuwe stappen. Het CCC is een school die midden in de 
wereld staat. Als wereldschool vinden wij het belangrijk 
dat jonge mensen op een respectvolle manier omgaan 
met de wereld om hen heen. Dat je leert 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 erbuiten, die met de wereld om 
ons heen te maken hebben. Deze kunnen plaatsvinden in 
school, in Zwolle, in Nederland of in het buitenland. Op 
het CCC krijg je dus meer dan een diploma. We leiden je 
op tot wereldburger.

Vmbo-tl, havo en atheneum
Op het CCC kun je regulier onderwijs volgen op vmbo-
tl, havo en atheneum. Welke richting je ook kiest, het 
CCC zorgt ervoor dat jij op elk niveau wordt uitgedaagd 
en kunt leren op de manier die bij je past. Zo kun je het 
beste uit jezelf halen! Er is persoonlijke aandacht voor 
iedereen. Dat doen we onder andere door je persoonlijke 
mentor.

Internationaal gymnasium Orfeo 
Orfeo is het internationaal gymnasium van het CCC. 
Natuurlijk krijg je de vakken Grieks en Latijn, maar Orfeo 
is veel meer dan dat. We bieden tweetalig onderwijs, je 
volgt aparte keuzevakken en je krijgt op verschillende 
manieren uitdaging en persoonlijke begeleiding.  

Dakpanklassen
We werken in de brugklas met dakpanklassen. Dit zijn 
combinatieklassen, waarin verschillende niveaus elkaar 
overlappen. Dakpanklassen zijn er voor vmbo-tl/havo 
en havo/atheneum. We hebben aparte klassen voor 
gymnasium Orfeo en atheneum. In de loop van het jaar 
wordt met jou, je ouders en de docenten die lesgeven 
bekeken welk niveau het best bij jou past. Bij ons bestaat 
de mogelijkheid om op een ander niveau door te gaan. 

Internationaal en tweetalig onderwijs
Naast regulier onderwijs kun je ook kiezen voor 
internationaal of tweetalig onderwijs. Dit onderwijs 
bieden wij aan op de locatie van International School 
Zwolle. Je volgt de lessen volgens een internationaal 
onderwijsprogramma, waar je op een interactieve en 
praktische manier met de theorie uit de lessen aan het 
werk gaat. Het tweetalig onderwijs wordt aangeboden 
op alle niveaus. 

Het Carolus Clusius College (het CCC) is een 

wereldschool. Bij ons maak je kennis met de wereld 

om je heen en bereid je je voor op het leven en 

werken in onze internationaal georiënteerde 

maatschappij. Je kunt bij ons terecht voor vmbo-tl, 

havo, atheneum en gymnasium. 
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Informatieavonden
Algemeen, tweetalig en 
internationaal onderwijs
Donderdag 8 november 2018
19.30 - 21.00 uur

Tweetalig en internationaal onderwijs
Dinsdag 20 november 2018
19.30 - 21.00 uur

Meelooplessen 
Woensdag 28 november 2018 
Algemeen, tweetalig en internationaal 
onderwijs
Woensdag 12 december 2018 
Tweetalig en internationaal onderwijs
Dinsdag 15 januari 2019  
Algemeen, tweetalig en internationaal 
onderwijs
Dinsdag 12 februari 2019  
Algemeen, tweetalig en internationaal 
onderwijs en Wereldvakken

Alle meelooplessen vinden plaats van 
14.00 - 16.00 uur.

Open huis
Zaterdag 19 januari 2019
09.30 - 13.30 uur

Extra informatieavond 
Algemeen, tweetalig en 
internationaal onderwijs  
Woensdag 6 februari 2019
19.30 - 21.00 uur

Geef je op via www.hetccc.nl. 

Wereldvakken 
Op het CCC vinden we het belangrijk 
dat je leert vanuit jouw interesse. Dat 
kan bij onze Wereldvakken! Deze volg 
je in klas 1 en 2, twee uur per week. Je 
leert hier door te doen, bijvoorbeeld 
door middel van praktische opdrachten 
en excursies. Welk Wereldvak je volgt, 
bepaal je helemaal zelf. We hebben 
Wereldvakken op het gebied van sport, 
techniek, media en kunst. 

Uitwisselingen en excursies 
Bij ons op school leer je meer over 
andere landen en culturen en werken 
we veel samen met buitenlandse 
scholen. In de onder- én bovenbouw 
krijgen alle leerlingen de kans om 
over de grenzen heen te kijken tijdens 
projecten, uitwisselingen of excursies.

Taalcertificaten 
Wil je je meer verdiepen in moderne 
vreemde talen? Dan kun je bij ons 
deelnemen aan examens voor de 
certificaten van Cambridge (Engels), 
Goethe (Duits) en Delf Scolaire (Frans). 

Business-klassen 
Meer leren over ondernemen? Dat kan 
op het vmbo-tl en in havo 4 en 5. In een 
aangepast schoolprogramma leer je 
alles over ondernemen en start je een 
eigen bedrijfje op! Je krijgt hier zelfs 
een diploma voor, erkend door het 
ministerie van Economische Zaken. 

Verder organiseren we verschillende 
sportactiviteiten, zoals voetbal-, 
volleybal-, hardloop- en cricket clinics, 
en zijn er schoolfeesten. Houd je van 
zingen, dansen of acteren? Doe dan 
mee aan onze jaarlijkse Podiumavond! 

Wij zijn onderdeel van 



TalentStad Beroepscollege biedt de 

basisberoepsgerichte leerweg (bb) en de 

kaderberoepsgerichte leerweg (kb) aan. Voor 

de leerlingen waarvan nog niet duidelijk is of zij 

naar de kader of theoretische leerweg kunnen, 

biedt TalentStad in leerjaar 1 de kadergemengd 

theoretische leerweg (kgt) aan.  
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Informatiemarkt
Leerlingen groep 7 en 8  
+ ouders/ verzorgers
Dinsdag 6 november
19.30 - 21.00 uur

Open Huis
Woensdag 16 januari
15.30 - 20.00 uur.

Open Lesmiddag
Opgeven via de website
Donderdag 15 november
Woensdag 30 januari
Woensdag 27 februari
13.00 - 15.00 uur

Voorlichtingsmarkt
Leerlingen groep 7 en 8  
+ ouders/ verzorgers
Dinsdag 12 februari
18.00 - 20.00 uur

31
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Zingeving, ontmoeting, verantwoordelijkheid, 
respect en talentontwikkeling. Vijf waarden 
die een belangrijke rol spelen binnen 
onze school, tijdens de lessen en bij 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. 

Onderwijsprogramma 
Wij zijn een school voor praktijkonderwijs. 
Praktijkvakken en stages staan dan ook 
centraal in ons onderwijsprogramma. In 
de onderbouw wordt de basis gevormd en 
daarna wordt per leerling de beroepsrichting 
bepaald. Stages en beroepsgerichte vakken 
(B.G.V.) zijn dan ook gericht op het vaststellen 
van de uitstroomrichting die het best bij 
de leerling past, het aanleren van een 
goede arbeidshouding en alles wat hiermee 
samenhangt. Tijdens de schoolloopbaan 

TalentStad Praktijkonderwijs is een 

school waar je 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!
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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 mijn ontwikkelingsplan 
(M.O.P). Hierin staat wat de 
leerling al kan en waaraan we 
gaan werken. Het M.O.P. is 
gericht op het uitstroomprofiel. 
In het uitstroomprofiel staat 
beschreven wat de mogelijke 
uitstroomrichting is na onze school. 
Sinds het schooljaar 2018-2019 
hebben we samen met TalentStad 
Beroepscollege de brugklas Pro/ 
vmbo waar leerlingen in geplaatst 
kunnen worden als een definitieve 
Pro indicatie nog niet aan de orde 
is. Daar waar mogelijk stimuleren 
we een definitieve plaatsing in het 
Pro of vmbo omdat we ervaren dat 
leerlingen geplaatst binnen Pro 
beter kunnen doorstromen naar 
onze eigen Entree opleiding, dan 
dat ze toch weer een gevoel van 
mogelijk “afstromen” ervaren.

Uitstroomrichtingen
Mogelijke uitstroomrichtingen zijn: 
werk met begeleiding of regulier 
werk, een vervolg op het vmbo of 
Entree onderwijs (dit bieden wij zelf 
binnen onze praktijkschool aan). 
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. Leerlingen stromen uit naar 
de arbeidsmarkt. Leerlingen die het 
Entreeonderwijs hebben gevolgd 
kunnen doorstromen naar het MBO, 
niveau 2. Het Entree onderwijs 
wordt binnen de school aangeboden 
in een tweejarig traject.

Activiteiten 
School is meer dan alleen 
leren. Buiten de gewone lessen 
organiseren wij verschillende 
leuke activiteiten. Dit zijn vaak 
dé activiteiten die de leerling het 
langst zullen bijblijven. Zo gaan 
de leerlingen in de klassen 2 en 
4 op kamp, gaan ze in de andere 
klassen op excursie, worden 
twee keer per jaar sportdagen 
gehouden en wordt er ieder jaar 
een schoolfeest georganiseerd. 
Op de dinsdagmiddag hebben de 
leerlingen van de onderbouw een 
sportoriëntatiemiddag waarbij het 
ervaren van verschillende sporten 
centraal staat. Activiteiten die 
leerlingen voor een goed doel willen 
organiseren worden door ons als 
team gestimuleerd. 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.

Informatieavond
Leerlingen groep 7 en 8 
+ ouders/ verzorgers
Dinsdag 6 november
19.30 - 21.00 uur

Open Huis
Woensdag 16 januari
15.30 - 20.00 uur.

Open Lesmiddag
Woensdag 30 januari
13.00 - 15.00 uur
Opgeven via de website. 

Voorlichtingsmarkt
Leerlingen groep 7 en 8  
+ ouders/ verzorgers
Dinsdag 12 februari
18.00 - 20.00 uur

Wij zijn onderdeel van



Het Centre for Sports & Education biedt jonge sporters 
de kans hun talenten optimaal te ontwikkelen en daarbij 
een opleiding te volgen op hun eigen niveau. 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, 

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 hun sportieve ambities willen waarmaken, naast een 

opleiding basisonderwijs, voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs.

34
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Open huis 
Woensdag 23 januari 2019
18.00 - 21.00 uur

Informatiemiddag
Woensdag 14 november 2018
15.30 uur

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 
basisonderwijs, 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. 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 
intakegesprek plaats. Het betreffende 
trainersteam oordeelt daarbij over de 
toelating. Momenteel biedt het CSE de 
volgende sporten: (vrouwen)voetbal, 
basketbal, volleybal, wielrennen, 
atletiek, hockey, tennis, bmx, 
tafeltennis, sportacrobatiek, hippische 
sport, turnen heren, 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!

Wij zijn onderdeel van
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