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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!
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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.

adresgegevens
Onderwijscentrum de Twijn
Dr. Hengeveldweg 2, 8025 AK Zwolle
Postbus 30190, 8003 CD Zwolle
Tel.: (038) 4535 506
Mail: info@detwijn.nl

  www.detwijn.nl
Algemeen directeur: dhr. P.L. Greidanus

Voortgezet Speciaal Onderwijs

adresgegevens
Orthopedagogisch Centrum de Ambelt
Dr. Hengeveldweg 9
8025 AK Zwolle
Tel.: (038) 454 22 23
Mail: info@ambelt.nl

  www.ambelt.nl 
Algemeen directeur dhr A. Hoogendijk 

Een school voor speciaal basis en voortgezet speciaal onderwijs voor 
leerlingen met een lichamelijke beperking, langdurig zieke leerlingen, 
zeer moeilijk lerende leerlingen of leerlingen met een meervoudige 
beperking. We hebben expertise op gebied van cognitie, gedrag 
en medisch. We hebben een expertiseteam met expertise  LG LZK 
ZMLK en MG beschikbaar voor het regulier onderwijs. Steeds meer 
werken we preventief en kunnen we het regelen dat leerlingen thuis 
nabij onderwijs kunnen volgen. Ons  onderwijs draait om vijf beloftes 
waarvan er één gaat over het vinden van een betekenisvolle plek in 
onze samenleving.
We werken intensief samen met Vogellanden, centrum voor 
revalidatie en bijzondere tandheelkunde. Daarnaast werken we samen 
met zorgpartners als de Kameel, Frion en PGVZ. Met de gemeente zijn 
we, samen met de Ambelt, een samenwerkingstraject gestart als het 
gaan om de verbinding van jeugdzorg en onderwijs.

ONDERWIJSCENTRUM DE TWIJN

adresgegevens
Kentalis VSO Enkschool 
Locatie Thorbecke Scholengemeenschap
Russenweg 3
8041 AL Zwolle
Tel.: (038) 4554 400
Mail: info-enkschool@kentalis.nl

  www.enkschool.nl 
Directeur: mevrouw S.J. Uildriks

ORTHOPEDAGOGISCH CENTRUM DE AMBELT
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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. Onze 
startgesprekken vormen een goede basis om hiermee 
aan de slag te gaan.

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. Nieuw 
bij ons op school is de Klimaatraad. Leerlingen, ouders 
en docenten adviseren de school op het gebied van 
bijvoorbeeld duurzaamheid.

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. 
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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 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. Het 
personeel van Van der Capellen is trots 
op de school en op ons aandeel in de 
gehele onderwijsloopbaan van onze 
leerlingen.

Informatieavond Tweetalig 
Onderwijs
voor leerlingen (proeflessen) en hun 
ouders/verzorgers (informatie) 
dinsdag 19 november 2019
19.00 - 21.00 uur

Informatieavond Algemeen & 
Talentstromen
voor leerlingen (proeflessen) en hun 
ouders/verzorgers (informatie) 
donderdag 28 november 2019
19.00 - 21.00 uur

Open Dag
zaterdag 11 januari 2020
09.30 - 13.30 uur

Informatieavond Algemeen en 
Tweetalig Onderwijs
voor leerlingen (proeflessen) en hun 
ouders/verzorgers (informatie) 
donderdag 23 januari 2020
19.00 - 21.00 uur

Open Lesmiddag Tweetalig 
Onderwijs
voor leerlingen van groep 7 en 8 
(proeflessen in het Engels) 
woensdag 29 januari 2020
14.00 - 15.30 uur
Aanmelden via r.kok@ooz.nl

Open Lesmiddag Algemeen voor 
leerlingen van groep 7 en 8 
(met proeflessen Talentstromen)
woensdag 12 februari 2020
14.00 - 15.30 uur 
Aanmelden via r.kok@ooz.nl

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

atheneum
tweetalig atheneum

havo
tweetalig havo

mavo
tweetalig mavo

Van der Capellen:
discover

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

 www.capellensg.nl

 www.ooz.nl 
 @Capellen_Zwolle

5



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.

je 't weet

Van kinderen wordt tegenwoordig veel 
gevraagd. Zeker zo rond hun tiende 
levensjaar staan ze voor belangrijke 
keuzes: welk niveau past mij, welke 
opleiding en school kies ik? Natuurlijk 
zijn er kinderen die, zo jong als ze zijn, 
al weten wat ze willen en kunnen. Maar 
dat is niet voor iedereen weggelegd. 
En dat hoeft ook niet! 10-14 biedt 
leerlingen alle ruimte om hun talenten 
en mogelijkheden te verkennen. Bij 
ons kun je instromen op jouw beste 
moment, en dat kan zelfs al vanaf 
groep 7.

Verantwoord kiezen wat bij je past! 
Basis- en voortgezet onderwijs 
ontmoeten elkaar in 10-14. Leerlingen 
kunnen bij ons doorgroeien in 
kennis en vaardigheden zonder de 
ontwikkelingslijn te onderbreken. 
Met persoonlijke leerroutes, coaching 
en begeleiding staan leerlingen aan 
hun eigen roer: interesses, talenten 
en mogelijkheden staan centraal, het 
onderwijs wordt daarop afgestemd. 
Op die manier ontdekken kinderen 
wie ze zijn en wat ze kunnen. In eigen 
tempo en op een passend niveau, tot 
ze weten wat ze werkelijk willen. Op 
deze wijze stellen we het definitieve 
VO-advies uit tot halverwege klas 2 

en is er voor kind en ouders tijd om 
een verantwoorde, passende keuze te 
maken. Dát is 10-14.

De kracht van 10-14
10-14 is een onderwijsroute waarbij 
coaching, persoonsvorming en 
onderzoekend vermogen de stap 
van PO naar VO een stuk makkelijker 
maken. Juist in de leeftijd van tien 
tot veertien jaar is het fijn om in alle 
rust en met goede begeleiding je 
eigen onderwijsroute te verkennen. 
De keuzes die kinderen dan maken, 
hebben immers invloed op de richting 
die zij aan hun toekomst willen geven. 

Daarom biedt onze onderwijsroute 
samenhangend en betekenisvol 
onderwijs waar iedere leerling zich in 
de volle breedte kan ontwikkelen: in 
kennis, vaardigheden en als persoon. 
Die samenhang zit in de vakinhoud, 
didactiek en pedagogiek. 

In plaats van het lesaanbod in te 
richten per vak, hebben we de leerstof 
geordend rond acht boeiende, leerrijke 
kernconcepten. Deze beslaan meerdere 
vakken en komen uit de wereld van 
nu. En bovenal: ze sluiten aan op de 
vragen en nieuwsgierigheid van de 

kinderen. Natuurlijk vormen kennis 
en vaardigheden een onmisbare basis 
om verder te komen en te groeien. 
Daarom horen naast de kernconcepten 
ook alle basisvaardigheden - lezen, 
rekenen, schrijven en talen, maar ook 
feitenkennis - thuis in het curriculum 
van 10-14.

Eigen leerroute
Het tempo van leren en ontwikkelen 
verschilt per kind. Daarom volgt 
iedere 10-14 leerling een persoonlijke 
leerroute. Deze leerroute is 
uitgewerkt in een persoonlijk leer  en 
ontwikkelplan dat elke vier maanden 
wordt geëvalueerd en opnieuw 
vastgesteld. Dat betekent dat wij altijd 
differentiëren waardoor elk kind op zijn 
eigen niveau werkt. 

Deze persoonlijke leerroute helpt de 
leerlingen te ontdekken wat zij kunnen 
en willen. Zo wordt elke leerling 
continu uitgedaagd om zichzelf verder 
te ontwikkelen. Met onze vakexperts 

Onderwijsroute
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Open Lesmiddagen 
voor leerlingen van groep 6, 7 en 8
14.00 - 16.00 uur
locatie: Van der Capellen 
Scholengemeenschap

woensdag 13 november 2019
woensdag 20 november 2019 
vrijdag 29 november 2019 
woensdag 11 december 2019 
vrijdag 13 december 2019
vrijdag 17 januari 2020 
woensdag 29 januari 2020

Open Lesmiddag
woensdag 13 november 2019
voor leerlingen van groep 6, 7 en 8
14.00 - 16.15 uur
locatie: Thorbecke 
Scholengemeenschap 
Dokter Van Heesweg 1

Open Dag 
zaterdag 11 januari 2020
09.30 - 13.30 uur

atheneum
havo
vmbo

basisonderwijs

adresgegevens
Bezoekadres
Lassuslaan 230
8031 XM Zwolle
Tel. 06 827 607 55
E-mail: contact@10-14.nl

Aanmelden via www.10-14.nl

 www.10-14.nl 
 onderwijsroute1014

en coaches als begeleiders van 
het leerproces, bouwen leerlingen 
aan hun kennis, vaardigheden en 
persoonlijkheid. Bovendien leren ze 

verantwoordelijkheid te nemen voor 
hun eigen keuzes. Tot de leerlingen 
klaar zijn om het vervolg te kiezen.

De doorstroom naar het VO is goed 
geregeld. Wij hebben directe lijnen 
met alle OOZ-scholen die aansluiten 
op ons onderwijs en op de 10-14 
leerling. Daarmee bieden wij een 
gegarandeerde uitstroom naar klas 
3 én een soepele overgang. En dat 
is precies waar het om gaat: kiezen 
wanneer je 't weet en in een vloeiende 
lijn doorstromen naar het onderwijs 
dat past bij wie je bent.

Waar vind je 10-14?
In het komende schooljaar 2020-
2021 vind je Onderwijsroute 
10-14 bij de Van der Capellen 
scholengemeenschap én de Thorbecke 
Scholengemeenschap, locatie mavo-
havo-atheneum. Je kunt dus de locatie 
kiezen die jou het beste past!

Nieuwsgierig naar 10-14? Of al 
geïnteresseerd in een aanmelding?
Wij komen graag met u in contact! 
Om meer informatie te geven, vragen 
te beantwoorden, uitleg te geven 
over hoe de aanmelding verloopt 
e.d. U kunt hiervoor op onze site 
kijken (daar vindt u o.a. onze nieuwe 
downloadbare brochure) en ons 
mailen of bellen, bijvoorbeeld om een 
kennismakingsgesprek af te spreken. 
Wij leren u en uw kind graag beter 
kennen!

10-14!

onze onderwijsroute 
is onderdeel van
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Onderwijsroute mens& is voortgekomen uit vrijeschool het 

Michael College. Met deze onderwijsroute geeft OOZ een 

nieuwe impuls aan een inspirerende onderwijsvisie.

Onderwijsroute mens&
Leren doe je met je hele lijf: je hoofd, 
je hart én je handen. Daarom geven 
onze leraren niet alleen les in de 
klas, maar ook in de natuur en in de 
wijk, in de kunstruimte, de hout- en 
metaalwerkplaats, het muzieklokaal, 
de textielklas en de schooltuin. Er 
is binnen deze onderwijsroute veel 
aandacht voor zelfkennis en sociale 
vorming. Het docententeam van 
mens& denkt doorlopend na over de 
beste vorm van leren.

Waldorfpedagogiek
Als mens sta je niet op jezelf. Je 
maakt deel uit van een groter 
geheel. Bij mens& ontdek je je 

kwaliteiten en talenten en leer je 
hoe je die kunt inzetten in onze snel 
veranderende wereld. Onderwijsroute 
mens& is geïnspireerd op de 
Waldorfpedagogiek. Bij ons leer je 
zien wie je bent, zodat je kunt worden 
wie je wilt zijn. De leerlingen worden 
via een uitgekiende combinatie van 
theorie, kunst en ambacht voorbereid 
op de centrale eindexamens van mavo, 
havo en atheneum. Je leert het beste 
van, en met, elkaar. Daarom hebben 
we bij mens& heterogene klassen 
waarin leerlingen van alle niveaus 
samen les krijgen.
 
Dieper leren 
Bij mens& duiken de leerlingen 

elke ochtend, drie weken lang, in 
één bepaald thema. Dan moet je 
denken aan ontdekkingsreizen, 
poëzie, scheikunde, sterrenkunde, 
natuurkunde, voedingsleer en 
aardrijkskunde. Zowel binnen als 
buiten de klas ga je je verdiepen in zo’n 
onderwerp. Je leert door het verhaal 
van de leraar, en niet uit bestaande 
boeken. Deze manier van werken 
noemen we het periodeonderwijs. 
Het is een vorm van dieper en sneller 
leren. Elke leerling maakt tekeningen 
en aantekeningen in zijn eigen 
periodeschrift. Zo schrijf je je eigen 
lesboek en vergeet je de lesstof nooit 
meer. 

Aandacht en kleinschaligheid
Onderwijsroute mens& is een kleine 
leergemeenschap met een eigen 
gezicht. Bij ons heeft elke klas zijn 
eigen klaslokaal. Niet de leerlingen 
lopen heen en weer, maar de leraren. 
Je hebt een vaste klasseleraar die jou 
gedurende je schooltijd volgt. Je ziet 
deze mentor vaak. Hij of zij verzorgt 
zowel het periodeonderwijs als de 
mentorlessen en de eigen vaklessen. 

Jaarfeesten 
In onze gloednieuwe schooltuin 
kweken de leerlingen hun eigen 
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Informatieavond 
voor leerlingen en ouders
Dinsdag 26 november 2019
19.30 - 21.00 uur

Open Dag
voor ouders en leerlingen 
Zaterdag 11 januari 2020
09.30 - 13.30 uur

Open Lesmiddag
voor leerlingen, tevens voor 
begeleidende ouders gelegenheid om 
vragen te stellen.
woensdag 15 januari 2020
14.00 - 15.30 uur 
Woensdag 5 februari 2020
14.00 - 15.30 uur
opgave via mens-en@ooz.nl

Voor een individueel bezoek aan 
Onderwijsroute mens& kunt u bellen 
voor een afspraak (038) 4262850 
(vragen naar Onderwijsroute mens&)

Mavo
havo

atheneum

adresgegevens
Onderwijsroute mens&
Lassuslaan 230
8031 XM Zwolle
Tel.: (038) 4262850
E-mail: mens-en@ooz.nl
Coördinator: Martijn Marsman 

 www.mens-en.school  

 www.ooz.nl 

groenten. Een heel teeltseizoen lang, 
van zaaien tot verzorgen en oogsten, 
ervaar je wat de seizoenen en het 
weer met de gewassen doen. Het 
ritme van het jaar, met zijn seizoenen 
van licht en donker, bepaalt ook het 
ritme van jou als mens. Met onze 
jaarfeesten op vaste momenten staan 
we daar even bij stil. Deze herhaling, 
herkenbaarheid en regelmaat geven 
rust en stevigheid in het leren. 

Natuurkamp 
Het eerste brugklasjaar staat in het 
teken van ontdekkingsreizen. Je volgt 
tijdens de periodelessen Columbus 
bij zijn ontdekking van de nieuwe 
wereld en je gaat met je klas op 
natuurkamp. Een week lang leer je 
werken en leven op het land en in de 
natuur. Je overnacht in tenten en leert 
je klasgenoten beter kennen door 
samen te werken en te koken op een 
zelfgestookt vuurtje. 

Sportief kamp en werkweken
In het tweede brugklasjaar ga je op 
een sportief kamp. Bijvoorbeeld 
naar zee of naar een berggebied. 
Uithoudingsvermogen en moed 
worden daar in de vrije natuur op 

de proef gesteld. In de jaren daarna 
loop je elk schooljaar een stage; 
in een winkel, een zorginstelling 
of een fabriek. In de vaklessen 
economie en geschiedenis wordt in 
die periode bijvoorbeeld gewerkt 
aan de industriële revolutie. Zo sluit 
alle lesstof, zowel binnen als buiten 
school, perfect op elkaar aan.

Als je naar Onderwijsroute  
mens& gaat, kies je voor:
•  een kleinschalige, gezellige 

leeromgeving  met betrokken 
docenten.

•  een tweejarige brugklasperiode, 
zodat je rustig de tijd krijgt voor 
het ontdekken van je kwaliteiten en 
talenten.

•  hoofd, hart en handen; leervakken, 
kunstvakken en ambachtelijke 
vaardigheden.

•  werkweken, stages, jaarfeesten en 
gastlessen.

• leren voor het leven; veel aandacht 
voor sociale vorming en zelfkennis.

•  gemengde klassen van alle niveaus; 
leren van, en met, elkaar. 

•  een uitgekiend lesprogramma dat 
gedegen voorbereidt op de centrale 
eindexamens.

onze onderwijsroute 
is onderdeel van

wie je bent!
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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, 
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 

10
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Open Lesmiddag
woensdag 27 november 2019
14.30 - 16.00 uur 
voor leerlingen van groep 8
locatie: hoofdgebouw Zoom 37
opgeven en info: bbroekman@
celeanum.nl

Voorlichtingsavond
donderdag 18 november 2019
16.00 tot 17.30 uur 
19.30 tot 21.00 uur 
voor ouders en leerlingen
locatie: hoofdgebouw Zoom 37

donderdag 9 januari 2020
19.30 tot 21.00 uur 
locatie: hoofdgebouw Zoom 37

Open Dag
zaterdag 25 januari 2020
locatie: hoofdgebouw Zoom 37
09.30 - 13.30 uur 
nevenlocatie: Westerlaan 40
10.00 - 14.00 uur

Extra informatiemiddag
12 februari 2020
15.00 tot 16.00 uur 
locatie: hoofdgebouw Zoom 37
Deze middag is bedoeld voor 
leerlingen en hun ouders/
verzorgers, die alle andere 
voorlichtingsbijeenkomsten gemist 
hebben of nog extra informatie willen. 
Bezoek groep 8 leerlingen van 
de basisscholen van OOZ volgens 
afspraak met de basisscholen.

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 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 schoolmusical 
waaraan leerlingen uit alle jaarlagen 
deelnemen, als cast of in het orkest.

Gymnasium (vwo) 

adresgegevens
Gymnasium Celeanum
Zoom 37 (hoofdlocatie)
8032 EM Zwolle
Westerlaan 40 (nevenlocatie)
8011 CC Zwolle
Tel: (038) 4552 820
mail: administratie@celeanum.nl
Conrector klas 1 en 2:
mw. drs. B. (Brenda) Broekman-Gerritsen

 www.celeanum.nl

 www.ooz.nl 
 @celeanum 
 facebook.com/celeanum
 gymnasium_celeanum

hier ben

ik mezelf
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Eigen gebouw voor brugklassers
De eerste twee jaar krijg je les in het 
B-gebouw. Een gebouw speciaal voor 
jou en de andere brugklassers. Het 
heeft een eigen ingang, fietsenstalling 
en aparte studieruimtes. Zo kan je 
rustig wennen aan je nieuwe school 
en voel je je snel thuis op Thorbecke. 
Wat daarbij ook helpt, is dat je altijd 
les krijgt van een team bevlogen en 
gemotiveerde docenten. 

In de eerste twee jaar krijg je de tijd 
om te ontdekken welk niveau het 
beste bij je past. Wij hebben in klas 
1 de volgende klassen: mavo, mavo/
havo, havo/atheneum en atheneum. 
Na klas 1 stroom je door naar klas 
2; mavo, mavo/havo, havo, havo/
atheneum of atheneum. Wij zorgen 
voor een veilige leeromgeving met 
goede begeleiding en ondersteuning. 

Hierdoor is de weg die je inslaat in 
de bovenbouw goed gefundeerd en 
weten wij wat jij nodig hebt om te 
slagen op Thorbecke. 

Kies zelf een traject
Thorbecke staat bekend als een 
school waar goede resultaten 
worden gehaald. Daar zijn we trots 
op! Maar er is meer dan leren: ook 
jouw persoonlijke ontwikkeling staat 
centraal. Wij geven leerlingen veel 
keuzevrijheid. Je kunt bijvoorbeeld 
kiezen voor een traject als Fast Lane 
English, Sport, Moderne Media, 
Technasium, Techniek of Muziek & 
Theater. Ook kun je Onderwijsroute 
10-14 bij ons op school volgen. 
In de nabije toekomst bestaat ook de 
mogelijkheid om, in overleg, gespreid, 
versneld of op een hoger niveau 
examen te doen. Naast de lessen zijn 
er buitenschoolse activiteiten waar je 

uit kan kiezen. Bijvoorbeeld het lopen 
van een maatschappelijke stage, een 
rol spelen in de leerlingenraad of je 
aansluiten bij leerlingenvereniging 
Onioth.

Een traject kies je al in de brugklas. 
Dat is niet verplicht, maar wel héél 
leuk. De trajecten sluiten aan bij jouw 
interesses, de beroepspraktijk of je 
vervolgopleiding. Het gekozenTraject 
wordt een vast onderdeel van jouw 
lesprogramma. 
•  Het Techniektraject (voor mavo- en 

mavo/havo). Tijdens deze lessen ben 
je vooral bezig met je handen en 
gereedschap. Zelfstandig, en onder 
begeleiding van ervaren technici, 
maak je producten om trots op te 
zijn. 

•  Bij het Traject Moderne Media 
(alle niveaus) staat mediawijsheid 
centraal. Je leert hier kijken, filmen 

Op Thorbecke willen we samen investeren in meer dan leren. Dat doen we op een veilige school, 

met goed onderwijs en een ontspannen sfeer. Dat vinden onze leerlingen, hun ouders én de 

inspectie. Docenten maken graag een praatje met je en je kan hen ook altijd aanspreken. Door die 

persoonlijke aandacht is er makkelijk contact en weten docenten wat je nodig hebt.

mavo-havo-atheneum
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en produceren. En de lessen krijg je in 
een echte studio bij ons op school. 

•  De Sportklas (alle niveaus) is 
breedtesport in optima forma. Elke 
week heb je vijf uur sport. Daarin 
leer je samenwerken, organiseren en 
maak je kennis met veel verschillende 
sporten. In clinics van specialisten ga 
je bijvoorbeeld golfen, schaatsen, 
klimmen en boksen. Ook bekendere 
sporten als voetbal, hockey en fitness 
staan op het programma. 

•  Het Technasium (voor havo/
atheneum en atheneum) is dé manier 
om kennis te maken met de moderne 
wereld van bètavakken en techniek. 
Het vak Onderzoek en Ontwerpen 
vormt het hart van dit traject. 
Daarvoor doe je onderzoek voor een 
bedrijf, instelling of bureau uit de 
omgeving. 

•  Fast Lane English (voor havo/
atheneum en atheneum). In de vijf 
uur per week Engels die je hebt, 
schrijf, luister, kijk, lees én spreek  
je heel veel Engels. Je krijgt hulp  
van iemand die in een Engelstalig 
land is opgegroeid, een native 
speaker. In vijf jaar tijd haal je het 
Cambridge-certificaat waarmee je 
naar elke Engelstalige universiteit ter 
wereld kan.

•  Het Traject Muziek & Theater 
(alle niveaus) draait om de 
podiumkunsten: drama, dans, muziek 
en toneel. In deze lessen maak 
je kennis en oefen je met al deze 
verschillende kunsten. Elk jaar maak 
je – samen met je trajectgenoten 
– een grote zelfgemaakte 
theaterproductie. 

Programmeren, filosofie en 
wetenschap
In de eerste twee jaren op Thorbecke 
volg je sowieso de Codeklas. Dat doen 
alle leerlingen namelijk. Hier leer je 
programmeren. Met andere woorden: 
sleutelen aan een app, website of 
game, zodat die doet wat jij wilt. 
Computers regelen bijna alles voor 
ons. Dan is het wel handig als je een 
beetje weet hoe zo’n laptop, tablet of 
smartphone werkt. 
Ga je atheneum doen? Dan krijg je 
ook filosofie en wetenschap. In die 
lessen leer je op een filosofische en 
analytische manier denken, en doe 
je echt wetenschappelijk onderzoek. 
Onmisbaar voor je als je naar het 
vervolgonderwijs gaat.

Open Lesmiddag
woensdag 13 november 2019
14.00 - 16.15 uur
voor leerlingen groep 8

Informatieavond
woensdag 13 november 2019
17.00 - 18.30 uur of 19.30 - 21.00 uur
voor leerlingen en ouders

Trajectmiddag
woensdag 11 december 2019
14.00 - 16.00 uur
woensdag 5 februari 2020
14.00 - 16.00 uur
voor leerlingen groep 8
aanmelden via website

Open Dag
woensdag 15 januari 2020
14.30 - 19.30 uur

Informatieavond
woensdag 5 februari 2020
19.00 - 21.00 uur
voor leerlingen en ouders

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

adresgegevens
Thorbecke Scholengemeenschap
Locatie mavo-havo-atheneum
Dokter Van Heesweg 1
Postbus 624
8000 AP Zwolle
Tel. (038) 4564 560
Email: info-tsgmha@ooz.nl

Directeur: Hiske Kromdijk

 www.thorbecke-zwolle.nl 

 www.ooz.nl  
  Thorbecke scholengemeenschap 

Zwolle
 thorbeckesg 

en méér dan leren

mavo-havo-atheneum
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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 is 
het nieuwe denken’ centraal. Dit 
wordt vormgegeven door de opzet 

vmbo-pro
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Open Dag
woensdag 15 januari 2020
16.00 - 20.00 uur

Vakschoolavonden 
voor groep 8 leerlingen (via 
inschrijving website)
maandag 27 januari 2020 
19.30 - 21.00 uur
dinsdag 28 januari 2020 
19.30 - 21.00 uur

Algemene Informatieavond
woensdag 6 november 2019 
19.30 uur - 21.00 uur

Bezoek groep 8 leerlingen van de 
basisscholen volgens
afspraak met de basisscholen of 
opgave via de website.

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 diploma gemengde 
leerweg (Praktijk Mavo) zijn de 
leerlingen goed voorbereid op de 
twee hoogste niveaus van het MBO. 

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. Aan het 
begin van elk jaar wordt er op de 
Thorbecke Scholengemeenschap, 
locatie vmbo-pro introductie dagen 
georganiseerd, 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, sport en 
theateractiviteiten.

Basisberoepsgerichte 
leerweg

Kaderberoepsgerichte 
leerweg

Gemengde leerweg 
(Praktijk Mavo)

DOEN

adresgegevens
Thorbecke Scholengemeenschap
Locatie vmbo-pro
Russenweg 3
8041 AL Zwolle
Tel.: (038) 4262 800
E-mail: info-tsgvmbopro@ooz.nl
Directeur: Dhr. M. van Tienhoven

 www.thorbecke-zwolle.nl 

 www.ooz.nl  
 @ThorbeckeSG 
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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.

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. Op de website kunt u zien welke cursussen 
wij aanbieden.

praktijkonderwijs
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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.

Informatieavond
Voor alle leerlingen van komend 
schooljaar
woensdag 6 november 2019 
19.30 uur - 21.00 uur 

Open Dag
Woensdag 15 januari 2020 
16.00 - 20.00 uur

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

praktijkonderwijs

adresgegevens
Thorbecke Scholengemeenschap
Locatie vmbo-pro
Russenweg 3
8041 AL Zwolle
Tel.: (038) 426 2800
E-mail: info-tsgvmbopro@ooz.nl
Directeur: Dhr. M. van Tienhoven

 www.thorbecke-zwolle.nl 

 www.ooz.nl  
 @ThorbeckeSG

en doen is leren
Leren is doen
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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.

Elke dag komen er ruim 2300 leerlingen naar het 
Greijdanus in Zwolle. Om te zorgen dat iedereen 
hier een eigen herkenbare plek heeft, is er voor elke 
onderwijsrichting een eigen ruimte en docententeam. 
We doen recht aan verschillen tussen de leerlingen en 
benutten die in ons onderwijs. 

We begeleiden leerlingen zoveel mogelijk met onderwijs 
op maat, met een diploma als prachtig eindresultaat. 
Daarbij is vorming een belangrijk onderdeel bij ons 
op school, wat we onder andere vastleggen in een 
ID*CV. Dit is een digitaal portfolio waarin onder andere 
vaardigheden, loopbaanoriëntatie en mentoraat door 
de jaren heen bij elkaar komen. 

Extra begeleiding 
We vinden het belangrijk 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 wordt extra ondersteuning aangeboden 
wanneer dat voor het leerproces van belang is. Voor 
leerlingen die meer structuur en begeleiding nodig 
hebben, zijn er binnen het vmbo structuurklassen. Hier 
wordt in vaste kleine groepen les gegeven.

Vwo-delta
Voor leerlingen die extra uitdaging kunnen 
gebruiken, hebben we vwo-delta. Dit is onderwijs 
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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. 

Er zijn leerlingen die door hun talenten 
kunnen excelleren, voor hen is de 
gewone leerstof 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
We vinden het belangrijk dat leerlingen 
bij ons op school met zoveel mogelijk 
verschillende activiteiten in aanraking 
komen. 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 talententen te 
gebruiken en verder te ontwikkelen. 

Samen met de klas kunnen leerlingen 
meedoen aan sportdagen, acties voor 
goede doelen, wedstrijden zoals de 
First Lego League en werkweken. We 
organiseren ook uitwisselingen met 
scholen in onder andere India, Zuid-
Afrika en Canada. 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. 

Chromebook
Leerlingen die bij ons in een brugklas 
komen, krijgen een Chromebook. Dit 
betekent dat je informatie niet alleen 
meer in een boek opzoekt of werkt 
met een papieren werkboek maar je 
ook gebruik maakt van internet, online 
programma’s en digitale lesmethodes. 
Dit biedt veel kansen om meer 
maatwerk te bieden in wat en hoe je 
leert. 

Open Dag
woensdag 29 januari 2020 
15.00 - 20.00 uur

Voorlichtingsavonden
dinsdag 5 november 2019
donderdag 9 januari 2020
maandag 3 februari 2020
19.45 - 22.00 uur

Open lesmiddagen
woensdag 22 januari 2020
woensdag 5 februari 2020 
woensdag 12 februari 2020
13.00 - 15.00 uur

adresgegevens
Greijdanus Campus 5
8017 CB Zwolle
Postbus 393
8000 AJ Zwolle
Tel: (038) 46 98 698
Fax: (038) 46 53 381
E-mail: zwolle@greijdanus.nl

 www.greijdanus.nl/zwolle 
 www.twitter.com/greijdanus 
 www.facebook.nl/greijdanuscollege
 www.instagram.com/greijdanuscollege

vwo, vwo-delta, 
havo, tl-h, vmbo 
(tl/gl/kb/bb), 
praktijkroute

Kom kennis maken!

die bij jou past
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Bij Zone.college (de nieuwe naam van Groene 

Welle) in Zwolle staat het leren in een groene om-

geving 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 

leukste route naar het hbo en dé plek voor leerlin-

gen 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 6-jarig 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 6 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 

groen onderwijs:

van theorie
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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 
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.

'Je leert en werkt in 

een kleinschalige 

setting met betrokken 

docenten en met 

respect voor elkaar.'
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Het Groene Lyceum
vmbo - TL
vmbo - GL
vmbo - KB
vmbo - BB

adresgegevens
Zone.college  
(nieuwe naam van Groene Welle)
Koggelaan 7
8017 JN Zwolle
Postbus 552
8000 AN Zwolle
Tel.: (038) 467 11 20
E-mail: zwolle@zone.college

 www.zone.college

 www.vmbozone.nl 
 zone_college 
 Zonecollege
 zone_college

Informatieavond  
Het Groene Lyceum 
(voor ouders en leerlingen)
maandag 11 november 2019
19.30 - 21.00 uur

Informatieavond vmbo Groen
(voor ouders en leerlingen)
donderdag 14 november 2019
19.30 - 21.00 uur

Open Dag
Het Groene Lyceum 
en vmbo Groen
donderdag 30 januari 2020
15.00 - 21.00 uur

Minilessen
donderdag 23 januari 2020
vrijdag 24 januari 2020
Aanmelden via:
www.zone.college/minilessen



Van techniek tot theater: op het Meander College staat creativiteit voorop. Bij ‘creatief’ 

denk je vast aan kunst en cultuur en vakken als drama en tekenen. Maar ‘creatief zijn’ 

is veel meer dan dat! Wie creatief is, denkt out of the box, is vernieuwend en origineel. 

Een creatieve leerling onderneemt, onderzoekt en verzint oplossingen. Of dat nou is 

voor het maken van een werkstuk, het doen van onderzoek of het houden van een 

presentatie, met anders denken kom je er altijd uit! 

22



Wij zijn onderdeel van

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

 www.meandercollege.nl  
 Meander College 
 Meander College 

 Meander College Zwolle

mavo
havo

atheneum

Open Huis
zaterdag 1 februari 2020
09.30 - 13.30 uur

Open lesmiddag
voor leerlingen
13.45 - 15.45 uur 
woensdag 13 november 2019 
dinsdag 10 december 2019
woensdag 22 januari 2020
donderdag 6 februari 2020
Opgave via onze website.

Voorlichtingsavond
voor leerlingen en ouders/verzorgers 
19.00-21.00 uur, inloop vanaf 
18.45 uur
donderdag 7 november 2019
mavo/havo
donderdag 21 november 2019
havo/atheneum
woensdag 12 februari 2020
algemeen
Opgave via onze websiteWist je dat…

Het Meander College in de top 
5 staat van beste havoscholen 

van Overijssel?
Onze leerlingen goede 

eindexamenresultaten halen 
(slagingspercentage vwo: 96%, 

havo 94%, mavo 94,4%)?
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Dit alles doe je op een plek waar 
je iedereen goed kent en je jezelf 
kunt zijn, want onze school is niet 
zo groot. Daardoor is er altijd oog 
voor jou en ruimte voor jouw talent. 
Talenten die je verder ontwikkelt 
zijn bijvoorbeeld het opzetten van 
een onderneming of het maken van 
robots. En ben je goed in sport, dan 
is daar ook alle ruimte voor. Wat 

trouwens niet betekent dat je goed 
in sport moet zijn om hier op je plek 
te zijn. En we vinden het belangrijk 
dat leerlingen, ouders en docenten 
met elkaar optrekken, ook buiten 
school. 

 Leren op je eigen niveau
Vmbo-tl, havo, atheneum of 
gymnasium: onze school biedt 

verschillende niveaus aan. In 
het eerste jaar kom je terecht in 
een klas met twee niveaus: de 
zogeheten dakpanklassen. Na het 
eerste jaar blijkt uit je motivatie en 
je cijfers naar welk niveau je kunt 
doorstromen. 

Kun je méér of leer je beter op een 
andere manier? Bij ons kan maatwerk 
ook! Zo kun je een vak waarin je 
goed bent op een hoger niveau 
volgen of een aangepast lesrooster 
volgen. Daardoor blijft het voor jou 
uitdagend. Ben je een topsporter? 
Dan kun je sporten op hoog niveau 
combineren met leren. We zijn 
namelijk een erkende Topsport 
Talentschool (LOOT).

Ruimte voor jouw talent
Omdat je op school al van alles 
moet, krijg je juist ook de ruimte om 
andere dingen te ontdekken. In de 
onderbouw zoek je daarom ieder 
jaar een class uit, waarin je vier uur 
per week aan projecten werkt. Deze 
class kan aansluiten bij het profiel 
dat je in de bovenbouw wilt kiezen, 
maar dat hoeft niet. Aan de slag 

Wil je het beste uit jezelf halen? Ontdekken wat jouw talenten zijn en wat je leuk vindt? Dat kan 

op het Thomas a Kempis College! Onze school is een sportieve school, waar leren en sporten 

op elkaar lijken: je leert omgaan met winnen en verliezen, je komt erachter hoe je doelen stelt 

en je krijgt alle ruimte om veel te oefenen. Ook als je niet sportief bent, voel je je bij ons thuis.  

De sportieve

‘Ik mag lessen 
snipperen en aan mijn 

eigen projecten werken’ 
quote van leerling 

Thomas a Kempis College
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met techniek? Dat en meer kan bij 
Science & Health. Bij Business start je 
bijvoorbeeld een eigen onderneming, 
met een microkrediet. Ook is er de 
Art class: hier werk je aan projecten 
op het gebied van muziek, beeldende 
vorming en drama. En je maakt en 
organiseert er voorstellingen. 

Vind je sport leuk, dan kun je kiezen 
voor Sports & Health. Dan krijg je 
met verschillende sporten te maken, 
van survivallen tot suppen. Voor wie 
beter wil worden in één sport, is er de 
sportspecifieke class.

Binnen én buiten school
Werken aan jouw uitdagingen en 
talenten doe je niet alleen op school, 
maar ook daarbuiten. Altijd samen 
met andere leerlingen, docenten en 
je ouders. Je ziet elkaar dan ook op 
evenementen, zoals de 4 Engelse 
Mijlen en de jaarlijkse theaterproductie 
Plankenkoorts, waar leerlingen én 
docenten aan meedoen. 

Op het Thomas a Kempis 
College haal je het beste 
uit jezelf! 

Wij zijn onderdeel van

gymnasium 
atheneum 

havo 
vmbo-tl

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

 www.thomasakempis.nl  
 @TaKZwolle 
 thomasakempiscollege
 thomas_a_kempis_college

Open Lesmiddagen
13.00 - 15.00 uur
maandag 9 december 2019  
woensdag 8 januari 2020 
donderdag 16 januari 2020  
maandag 20 januari 2020
Graag aanmelden via thomasakempis.nl.

Open Huis 
woensdag 15 januari 2020
16.00 - 20.00 uur

Open Classes
maandag 27 januari 2020  
donderdag 30 januari 2020  
08.15 - 09.45 uur
Aanmelden via thomasakempis.nl.

Informatieavond 
Voor ouders en leerlingen 
uit groep 7 & 8  
maandag 4 november 2019 
maandag 3 februari 2020 
Start 19.00 uur

jouw talent
Ruimte voor

Op het Thomas a Kempis College:
1. Hebben we oog voor jou. 
2. Is er ruimte voor jouw talent.
3. Ontmoeten we elkaar.

‘Ik mag lessen 
snipperen en aan mijn 

eigen projecten werken’ 
quote van leerling 

Thomas a Kempis College

‘Samen met vrienden heb 
ik een poffertjesbedrijf 

opgezet’
quote van leerling 

Thomas a Kempis College
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 Ontdekken wat je echt leuk vindt en waar je goed in bent? Samen met andere 

leerlingen die jou hierbij helpen en die jij ook weer helpt? Op JenaXL is hier alle 

ruimte voor. Je zit in verschillende groepen, werkt samen aan projecten en komt 

erachter hoe jijzelf en hoe een ander in elkaar zit. Leren van en met elkaar dus.

Jenaplan
Voortgezet onderwijs

Bij ons op school leer je volgens 
de zeven essenties van het 
Jenaplanonderwijs. Dat betekent 
onder andere dat je leert om te 
plannen, samen te werken en te 
presenteren. Je durft initiatief te 
nemen en weet hoe je ideeën kunt 
bedenken en onderzoeken. Je leert 
naar jezelf te kijken: wat gaat goed 
en waar wil je nog aan werken? 
En wanneer je bepaalde keuzes 

hebt gemaakt, kun je ook vertellen 
waarom.

Een niveaugroep én een 
stamgroep
Of je nu vwo, havo, vmbo-tl of 
vmbo-kader gaat doen, op JenaXL 
kom je altijd terecht in twee 
groepen: een niveaugroep én een 
stamgroep. Je stamgroep bestaat 
uit leerlingen van verschillende 

leeftijden en niveaus. En daar maak 
je juist gebruik van: je leert van 
elkaars verschillen, weet hoe je die 
verschillen kunt inzetten en geeft 
iedereen de ruimte om op zijn of 
haar niveau nieuwe dingen te leren.   

Natuurlijk zijn er ook vakken die je 
op je eigen niveau volgt, waarbij 
je instructies krijgt en weektaken 
moet maken. Op JenaXL volg je het 
ritmisch weekplan: een vast rooster 
zonder tussenuren. Dit zorgt ervoor 
dat je weet waar je aan toe bent en 
dat je je snel thuis voelt. 

Iedere dag begint…
…met de kring in je stamgroep. 
Je hebt gesprekken met andere 
leerlingen en je stamgroepleider 

‘Omdat iedereen 
ergens anders goed 
in is, leren we veel 

van elkaar’ 
quote van leerling JenaXL
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Open lesmiddag voor leerlingen
dinsdag 19 november 2019 
dinsdag 21 januari 2020 
13.00 -15.30 uur
 
Open Huis
donderdag 16 januari 2020
16.00 - 20.00 uur

Informatieavond
Aanvang 19.00 uur
Voor ouders en leerlingen 
uit groep 7 & 8
donderdag 7 november 2019 
donderdag 6 februari 2020  

over onderwerpen als het nieuws 
van de dag of iets wat je interessant 
vindt. Je praat over hoe je het beste 
kunt leren én geeft presentaties 
over dingen waarop je trots bent. Op 
die manier leer je jezelf en de groep 
steeds beter kennen. Ook leer je zo 
afpraken maken en plannen. 

‘Als je van JenaXL komt, 
kun je als geen ander 
jezelf en jouw ideeën 

presenteren’

Daarna is het tijd om aan de slag te 
gaan, bijvoorbeeld met Nederlands 
of toneel. In je ritmisch weekplan 
staan ook vaste blokken voor onze 
Xperience: projecten waarbij je leert 
over wetenschap, cultuur, natuur of 
maatschappij. 

De school uit
Leren doe je niet alleen op school, 
maar ook daarbuiten. Daarom ga 

je voor veel activiteiten de school 
uit. Naast excursies, sportdagen 
en schoolkampen zijn er allemaal 
projecten waarin je iets voor een 
ander betekent. Je gaat bijvoorbeeld 
een maatschappelijke stage lopen 
(JenaXL Doet!). Daarbij steek 
je de handen uit de mouwen 
voor een ander, bijvoorbeeld in 
een verzorgingstehuis of bij de 
voedselbank.  

Samen maken wij school! 

Wij zijn onderdeel van

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

 www.jenaxl.nl 
 @JenaXLZwolle 
 JenaXL
 @jenaxlzwolle

vwo
havo
vmbo

en leren 
met elkaar
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Op het Carolus Clusius College gaat er een wereld voor je open. Je kiest voor Wereldvakken 

die passen bij wat jij leuk vindt, maakt kennis met de wereld om je heen, verlegt grenzen 

en leert van andere landen en culturen. Je kunt bij ons terecht voor regulier en tweetalig 

onderwijs op het vmbo-tl, havo, atheneum en gymnasium.

'Je kiest zelf 
een Wereldvak dat 

past bij wat jij 
leuk vindt.'
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adresgegevens
Carolus Clusius College  
Kamperweg 1
8019 AV Zwolle 
Tel.: 088 850 75 00 
E-mail: info@hetccc.nl 

 www.hetccc.nl
 www.orfeogymnasium.nl 
 Instagram hetccc
 HetCCCzwolle
 @HetCCC 

Wij zijn onderdeel van 

Informatieavond regulier en 
tweetalig onderwijs 
woensdag 6 november 2019 
19.00 – 21.00 uur

tto event over tweetalig onderwijs
Donderdag 12 december 2019 
19.00 – 21.00 uur

Meelooplessen regulier en 
tweetalig onderwijs
Woensdag 27 november 2019
Dinsdag 7 januari 2020
Woensdag 26 februari 2020

Alle meelooplessen vinden plaats van 
14.00 - 16.00 uur.

Open Huis
Zaterdag 18 januari 2020
09.30 - 13.30 uur

Extra informatieavond regulier en 
tweetalig onderwijs
Donderdag 13 februari 2020
19.00 – 20.30 uur

Meld je aan via www.hetccc.nl.

Er gaat een wereld

vmbo-tl
havo

atheneum
gymnasium Orfeo
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Sleutelen aan auto’s in onze werkplaats? 

Haren stylen in onze kapperszaak? Of 

liever helpen in de verzorging, van jong 

tot oud? Bij TalentStad Beroepscollege kan 

het allemaal: je gaat aan de slag met jouw 

talenten in onze eigen ‘Stad’. Want wat je in 

een stad hebt, heb je op onze school ook: 

van winkel tot bouwbedrijf. Op die manier 

kom je erachter wat bij je past én wat je 

leuk vindt. 

Wanneer je kiest voor TalentStad Beroepscollege, 
kun je alle kanten op. De winkels en bedrijven 
in onze stad zijn eigenlijk álle richtingen die je 
kunt kiezen (zie kader rechtsboven voor al deze 
richtingen). Onze school werkt veel samen met 
echte bedrijven en door stage te lopen leer je hoe 
het er in de praktijk aan toe gaat. Zo ontdek je welke 
banen jou aanspreken. 

Op je eerste schooldag…
…kom je terecht in een basis/kaderklas of in een 
kader/gemengd-theoretische klas. Dat zijn klassen 
waarin je naast de theoretische vakken ook kennis 

werk aan je

heb je écht  

‘Werk samen met echte bedrijven 
en ontdek de praktijk’ 
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Informatieavond
dinsdag 5 november
19.30 - 21.00 uur
leerlingen groep 7 en 8 + 
ouders/verzorgers

Open Huis
woensdag 15 januari
15.30 - 20.00 uur

Open Lesmiddag
Opgeven via de website
Dinsdag 12 november
Maandag 18 november
Woensdag 27 november
Donderdag 12 december
Donderdag 9 januari
Dinsdag 21 januari
Dinsdag 28 januari
Woensdag 12 februari
Donderdag 27 februari
13.00 - 15.00 uur

vmbo bb klas 1 t/m 4
vmbo kb klas 1 t/m 4

vmbo bb/kb klas 1
vmbo kgt klas 1

vmbo kader-excellent 
klas 3 en 4

adresgegevens
TalentStad Beroepscollege 
Blaloweg 1 
8041 AH Zwolle 
(088) 850 76 60 
info@talentstad.nl

 www.talentstad.nl  
 @ZwolsTalentStad  
 TalentStad Beroepscollege
 talentstad_beroepscollege

gaat maken met alle praktische 
richtingen. Lekker aan de slag dus! 
Aan het eind van de tweede klas 
maak je een keuze voor een niveau en 
praktijkrichting.

Zit je in een kaderklas en kan je wat 
meer uitdaging gebruiken? Dan kun je 
in onze Excellentklas een of meerdere 
vakken op een hoger niveau volgen 
(theoretische leerweg).  

Op ontdekkingsreis
Dit doe je natuurlijk nooit alleen, 
maar altijd samen. Samen met andere 
leerlingen, je mentor en je leraren. Zij 
kennen je én helpen je verder. Hierbij 
sta jij centraal, op ontdekkingsreis naar 
jouw talenten. En je gaat ook echt op 
reis: je leert van bedrijven, in Nederland 
en daarbuiten. Zo gaat er dit jaar een 
groep naar Zweden: op bezoek bij 
het bedrijf van vrachtwagenfabrikant 
Scania.

Ook is er voor de onderbouw het 
programma Talent In Zicht (TIZ), waarbij 
je iedere week actief op zoek gaat naar 
je talenten. Je bezoekt mbo-scholen 
en neemt een kijkje bij alle richtingen 
die er zijn op TalentStad. Zodat je écht 
weet waaruit je allemaal kunt kiezen. 
Want het gebeurt best vaak dat iemand 
bij ons op school komt om bijvoorbeeld 
kapper te worden, maar uiteindelijk 
toch kiest voor een heel andere 
richting.

In je eigen tempo
Als het even anders gaat dan verwacht 
of gepland, dan ben je welkom in ons 
TOM-lokaal (TalentStad op Maat). Daar 
krijg je dan de hulp die je nodig hebt. 

Start op TalentStad: samen op 
weg naar wie jij wil zijn. 

Wij zijn onderdeel van

werk aan je

“Iemand kan bij ons 
op school komen om 

vrachtwagenchauffeur 
te worden, maar toch 

kiezen voor Zorg & 
Welzijn”
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Dit alles ontdek je samen met je ouders en 
met ons, want we werken altijd samen aan 
jouw talenten. In je eigen tempo volg je 
lessen, ontmoet je bedrijven en kijk je verder 
dan de dingen die je nu al kunt. Zo krijg je een 
goed beeld van de richting die jij wilt opgaan: 
de richting die bij jou en jouw talenten past. 

in de onderbouw…
…kom je terecht in een klas voor 
praktijkonderwijs óf in een pro/vmbo-klas. Zit 
je in de pro/vmbo-klas, dan kies je er tijdens 
het eerste of tweede jaar voor om op onze 
school te blijven voor praktijkonderwijs, of om 
naar vmbo-basis te gaan, ook op TalentStad. 

Je gaat in de onderbouw actief aan de slag 
met praktijkvakken die passen bij allemaal 
verschillende beroepen. Je leert waar je goed 
in bent en waar voor jou uitdagingen liggen. 
Je volgt lessen en loopt eerst stage binnen 
de school. Maar een lokaal is nooit precies zo 
ingericht als de werkvloer, daarom ga je ook 
op stage buiten onze school. 

aan (jouw) talent!

uitdagingen liggen

Aan de slag in onze keuken, kas of 

fietswerkplaats? Of juist benieuwd naar 

deze beroepen in de werkpraktijk? Bij 

TalentStad Praktijkonderwijs leer je alles 

wat nodig is om straks aan het werk 

te kunnen of verder te leren. Je volgt 

praktijkvakken en gaat op stage binnen én 

buiten onze school. Zo kom je erachter wat 

je echt leuk vindt om te doen. 
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In de bovenbouw… 
…zit je in een sectorklas, want je 
hebt gekozen voor een richting 
die bij jou past. In die klas werk je 
aan verschillende vakken die bij 
de beroepen van die sector horen 
(zie kader rechts voor al deze 
sectoren). Zo kun je meer leren over 
bijvoorbeeld Fiets & Auto, Horeca of 
Bouw en Zorg & Welzijn. Ook volg je 
algemene lessen in rekenen en taal, 
altijd gericht op wat jij nodig hebt 
voor jouw toekomst.

Verder kun je kiezen voor meer 
uitdaging met een vak als Engels of 
door op stage in het buitenland te 
gaan. Dat hoeft uiteraard niet, maar 
mag wel altijd. Zolang je maar klaar 
bent voor jouw vervolgstap: aan het 
werk of naar vervolgonderwijs. Bij 
TalentStad Praktijkonderwijs is dat 
laatste zeker ook mogelijk: je kunt 
bij ons op school namelijk entree-
onderwijs volgen, zodat je verder 
kunt leren op mbo niveau 2. 

Sporten, op kamp en meer
Maar school is meer dan alleen 
maar leren. Daarom kun je bij ons 
op school iedere dinsdagmiddag 
sportlessen volgen. Bijvoorbeeld 
roeien, klimmen, mountainbiken, 
squashen en kickboksen. Ook ga je 
meerdere keren op kamp, kun je 
meedoen aan een actie voor een 
goed doel én ga je mee op excursies. 
Zo neem je op allerlei plekken buiten 
school een kijkje en ontdek je weer 
nieuwe dingen.

Bij TalentStad Praktijkonder-
wijs leer je alles wat nodig 
is om straks aan het werk te 
kunnen of verder te leren! 

Informatieavond
dinsdag 5 november
19.30 - 21.00 uur
leerlingen groep 7 en 8
+ ouders/verzorgers 

Open Huis
woensdag 15 januari
15.30 - 20.00 uur

Wij zijn onderdeel van

praktijkonderwijs
Entree-onderwijs
Pro/vmbo klas 1

adresgegevens
TalentStad Praktijkonderwijs
Blaloweg 1
8041 AH Zwolle
Telefoon: 088-850 74 00

 www.talentstadpraktijkonderwijs.nl 
 @ZwolsTalentStad 
 TalentStad-Praktijkonderwijs
 talentstad_praktijkonderwijs

‘Je leert waar je goed in 
bent en waar voor jou 

uitdagingen liggen’
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Jij gaat voor winnen. Jij wilt uitblinken in jouw sport. En het is jouw doel om daarmee de top te 

bereiken. Op het Centre for Sports & Education (CSE) organiseren wij dit voor jou op zo’n manier, dat 

je tegelijkertijd werkt aan je sporttalent én je diploma haalt. Je kunt bij ons terecht voor ieder niveau. 

Zodat je lessen volgt zonder jouw droom – professioneel topsporter worden – uit het oog te verliezen. 

nieuwe held?

‘Sport is hier 
geen extraatje, 
het is juist het 
belangrijkste’
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Informatiemiddag
woensdag 13 november 2019
15.30 uur

Open huis
woensdag 22 januari 2020
18.00 - 21.00 uur

Wij zijn onderdeel van

adresgegevens
Centre for Sports & Education
Boerendanserdijk 2A
8024 AH Zwolle
Postbus 18000
AA Zwolle
Tel.: (088) 850 87 36
E-mail: info@cse-zwolle.nl

  www.cse-zwolle.nl 
 @Zwolle_CSE
 CentreForSportsEducation
 csezwolle

mbo
voortgezet onderwijs

vwo
havo
vmbo

basisonderwijs 
groep 7 en 8

Verschillende sporten 
op het Centre for 

Sports & Education:
Atletiek, basketbal, BMX, 

dans, golf, hippische 
sport, hockey, judo, 

sportacrobatiek, squash, 
tafeltennis, tennis, turnen 
(heren), (vrouwen)voetbal, 

volleybal, waterpolo, 
wielrennen en zwemmen. 
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