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voortgezet
Op zoek naar

jouw
school!

check online a lle

voorlichtingsdata

kiezen

Op zoek naar een school voor voortgezet
onderwijs? Het aanbod in Zwolle is groot.
Daardoor valt er echt iets te kiezen!
Alle scholen organiseren voorlichtingsmomenten, die jij
en je ouders en/of verzorgers kunnen bezoeken. Zo krijg
jij een goed beeld van het onderwijs dat de Zwolse VOscholen bieden.
Op de website www.zwolsescholengids.nl vind je een
online kalender. Daar staan alle voorlichtingsmomenten
en die worden ook nog wel eens aangevuld en aangepast.

Dus kijk regelmatig, ook wanneer je al hebt gekozen welke
voorlichtingsmomenten je wilt bezoeken.
Achter in dit magazine vind je ‘Jouw Kalender’. Daarop kun
jij alle voorlichtingsmomenten noteren waar jij naar toe
wilt, zodat je ze niet vergeet!
Op de achterkant van deze Zwolse Scholengids vind je de
KiesWijzer. Die is handig om de vragen te beantwoorden
bij het bezoeken van een school. Dan krijg je een mooi
overzicht en kun je makkelijker kiezen.
Wij wensen je veel succes en plezier bij het ontdekken van
de school die het beste bij jou past!
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Ontdekken

wat bij je past

Op de Van der Capellen scholengemeenschap is het belangrijk
dat je je eigen weg kunt kiezen, zodat ons onderwijs echt bij
jou past. Ontdek waar je blij van wordt tijdens de Capellen
Clubz en leer hoe je het beste je huiswerk aanpakt op onze
thuiswerkarme school. Als je het leuk vindt, kan dat ook in het
Engels op de Capellen English Academy.
Het begint allemaal bij jezelf leren kennen en wij jou
natuurlijk. Hoe beter je weet wie je bent, hoe meer
inzicht je hebt in wat je al kunt en wat je nog wilt
ontwikkelen. Daardoor kun je goed kiezen wat je nodig
hebt om jouw doelen te bereiken. We helpen je daar
graag bij.

Samen maken we de school

IK KEN...

We leren je graag kennen. Al voor de vakantie kom je op
school voor een startgesprek: een gesprek samen met
jou, je ouders en mentor. Zo’n gesprek voeren we twee
keer per jaar. Je kunt bij ons terecht voor mavo, havo en
vwo.
Een goede sfeer op school vinden we belangrijk. Ons
doel is dat onze school ook jouw school is. Op de Van
der Capellen werken we veel met elkaar samen. Zo
hebben we een actieve leerlingenraad, helpen de
leerlingen uit Atheneum 6 bij het brugklaskamp en kun
je bijles krijgen van bovenbouwleerlingen. Hierdoor
ontstaat een veilige sfeer waarin iedereen elkaar goed
kent.

Thuiswerkarm

ik kan...

Wij zijn een thuiswerkarme school (TAS): je maakt het
grootste deel van je huiswerk in de middag op school
onder begeleiding van docenten.
Weet jij al hoe je moet leren? Wij leren je
leerstrategieën aan, zodat je straks precies weet hoe
je dat het beste kunt doen. De leerstof is verwoord in
heldere leerdoelen. Hierdoor is het overzichtelijk wat er
van je verwacht wordt. Zo weet je wat je al kunt en wat

‘Ik maak mijn meeste huiswerk
in de middag op school.’
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NIVEAUS
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Van der Capellen:

de Thuiswerkarme

school

je nog moet leren. Om je leerdoelen
te bereiken kun je kiezen waar je
behoefte aan hebt: in stilte huiswerk
maken; samenwerken of vragen stellen
aan een docent. Samen met je mentor
bespreek je welke keuze voor jou het
beste is.

Sport en Cultuur

ik kies...

Word jij enthousiast van theater, kunst
of muziek? Of sport je het liefst de
hele dag? Dat komt goed uit! Wij zijn
namelijk een sport en cultuur school.
Dat betekent dat je zelfs examen kan
doen in deze vakken. Zo werk je toe
richting een diploma met vakken waar
jij blij van wordt!

Kies 3x per jaar voor
een Capellen Clubz.
In de onderbouw kun je alvast
ontdekken wat je leuk en interessant
vindt tijdens Capellen Clubz.
Drie keer per jaar kies je een Clubz.
Hierbij kun je denken aan:
• Theater: Aan de slag met bestaande
musicals;
• Muziek: In een popkoor toewerken
naar een festival-optreden;
• Sport: Bijzondere sporten zoals
mountainbiken, rugby en freerunnen;
• Atelier: Kunstwerken ontwerpen met
lino;

• ICT&Design: Beeldend en grafisch
ontwerpen met Adobe;
• Science: Als een echte wetenschapper
leren hoe je onderzoek doet.

CHECK
ONLINE
ALLE

voorlichtingsdata
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Capellen English Academy
Wil jij perfect Engels leren spreken?
Je ontwikkelen tot een echte
wereldburger? Nieuwe dingen
uitproberen en letterlijk en figuurlijk
over grenzen gaan? Dat kan op
de Capellen English Academy, dé
tweetalige school van Zwolle.

Ik had nooit van
mezelf verwacht dat
ik in Engeland iemand
op straat durfde te
interviewen.
Je volgt in de onderbouw 75% en in
de bovenbouw 35% van je lessen in
het Engels. Daardoor leer je niet alleen
de taal, maar ook hoe je die waar dan
ook ter wereld kunt gebruiken. Naast
het reguliere diploma ontvang je ook
een tto-diploma en is er op alle niveaus
de mogelijkheid om een Cambridge
English Certificaat te halen. Op
havo en vwo ontvang je ook nog het
internationaal erkende IB-Certificate
Engels. Een prachtige voorbereiding op
je (internationale) toekomst.

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

ONLINE

www.capellensg.nl
www.ooz.nl
@Capellen_Zwolle
capellen_zwolle
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Hier op 10-14 geven wij uw kind een warme en vloeiende overgang tussen basis- en
voortgezet onderwijs. In onze stamgroepen staat sociale en persoonlijke ontwikkeling
voorop. Een fijne omgeving voor uw kind om ontspannen te kunnen leren.

De keuzes die kinderen op deze
leeftijd maken, hebben veel invloed
op hun toekomst. Onze coaches en
vakexperts bieden uw kind in de
woelige puberperiode een veilige
omgeving van waaruit hij of zij zijn
of haar talenten en interesses in alle
rust kan verkennen. Zo kan uw kind
een vervolgopleiding kiezen op het
moment dat hij of zij het écht weet.

Deep Learning & Student Voice
In de wereld hangt alles met elkaar
samen, en zo geven we ook les. Dankzij
onze methodiek van Deep Learning,
Student Voice en Project Based Learning
behalen leerlingen dezelfde of betere
schoolresultaten, maar maken ze
veel meer sociale winst. Ze leren de
vaardigheden die ze nodig hebben in
de maatschappij-van-de-toekomst, die
anders zal zijn dan wij hem nu kennen.
Deze vaardigheden noemen we onze
10-14 skills: karakter, burgerschap,
samenwerken, communicatie,
creativiteit, kritisch denken en
technische skills.

De wereld in het klein
Onderwijsroute 10-14 is als een minisamenleving, een leergemeenschap
voor leerlingen tussen 10 en 14 jaar,
waar gedurende de dag plaats is
voor leren, spelen en ontmoeten.
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Deze ‘wereld in het klein’ is de basis
van ons onderwijs. We hebben onze
leerlingen ingedeeld in zogeheten
stamgroepen: een klas met kinderen
van alle leeftijden en niveaus door
elkaar. De stamgroepen worden
begeleid door een vaste coach. Drie
stamgroepen samen vormen een unit
en deze unit wordt begeleid door
een onderwijsteam van gedreven
en deskundige docenten-coaches.
Zo’n samengesteld onderwijsteam
van professionals uit het basis- en
voortgezet onderwijs maakt 10-14
uniek.

Eigen leerroute
Op 10-14 werkt iedere leerling op
zijn eigen manier en eigen niveau. We
verdiepen en verbreden voor degenen
die meer uitdaging nodig hebben,
we vertragen of versnellen als dat
moet. Zo helpen we onze leerlingen,
hun specifieke talenten en interesses
te ontdekken en dagen hen uit, zich
daarin verder te ontwikkelen. De
schooldagen starten en eindigen op
vaste tijden. Onze leerlingen zijn altijd
welkom, langer te blijven op school
of eerder te komen. Ons rooster is
gevuld met workshops, coaching en
verwerking. Na het centrale begin in
de stamgroep, kiezen de leerlingen
met hulp van hun coach uit het

dagelijkse workshopaanbod van talen,
lezen, rekenen en projecten. Eén
keer per week hebben leerlingen na
de workshops coaching in hun vaste
coachgroep. Hierin krijgen ze richting
en feedback op hun proces van leren
en ontwikkelen. Er is veel ruimte voor
de sociale kant: wat houdt jou bezig,
waar loop je als mens tegenaan? De
leerlingen benoemen hun eigenwaarde
en verantwoordelijkheidsgevoel als
belangrijkste sociale winst van deze
aanpak.

Een brede blik
Hoe breder je basiskennis, hoe beter
je vragen kunt stellen en nieuwe
kennis kunt verzamelen. Al onze lessen
beginnen bij de nieuwsgierigheid
van de leerling. Wat zorgt ervoor dat
dingen lichtgeven of geluid maken?
Wat gebeurt er als ik verliefd word?
Hoe weten ze hoeveel mensen er in
Nederland wonen? Hoe zag ons land er
200 jaar geleden uit?

Onderzoekend en ontwerpend leren
Wij ervaren dagelijks dat leren een
stuk makkelijker wordt door te dóen,
te experimenteren. ‘les hebben’
betekent op 10-14 daarom bijna
altijd: een project uitvoeren. Ons
doel is, de samenhang te laten zien
tussen de vakken zodat de leerling

NIVEAUS
atheneum
havo
vmbo
basisonderwijs
KIES DE ONDERWIJSROUTE
DIE BIJ JOU PAST

Welkom bij
10-14!

snapt hoe hij deze kennis later kan
inzetten. Door deze intense manier
van kennisverwerking en koppeling
met de wereld buiten school, krijgt
het geleerde voor onze leerlingen
direct betekenis. Ze begrijpen veel
beter waaróm en waarvóor de kennis
belangrijk is.
Onze vakexperts sluiten aan bij de
natuurlijke ontdekkingsdrang van
kinderen. Ze dagen de leerlingen
uit, nieuwsgierig te zijn. Ze leren
ze doorvragen, creatief denken,
verbanden te leggen, experimenteren
en graven tot er een inzicht of
een oplossing is. We noemen dit
Onderzoekend en Ontwerpend
Leren. Zodra leerlingen snappen
hoe dat werkt, ontwikkelen ze zich
doorlopend, uit zichzelf. We zien het
ook als een manier om onze leerlingen
een wetenschappelijke manier van
werken en denken bij te brengen; een
waardevolle voorbereiding op hun
toekomst in de wereld van morgen.

Kiezen wanneer je ’t weet
10-14 is er voor kinderen van de
basisschool die eerder toe zijn aan een
nieuwe uitdagende leeromgeving,
voor leerlingen die hun keuze voor
het voortgezet onderwijs en het
bepalen van hun niveau nog even
willen uitstellen en voor leerlingen

en ouders die kiezen voor onze
vernieuwende totaalvisie op leren.
We zetten de meest succesvolle
didactische en pedagogische
methodieken in om onze leerlingen
te helpen navigeren naar de juiste
keuze. Sommige leerlingen weten
dat na vier jaar, anderen na twee
jaar. We hebben de doorstroming
soepel geregeld met alle
aansluitende OOZ-scholen. Daaronder
bevindt zich ook de aansluitende
bovenbouwroute Onderwijsroute
&JIJ, die een voortzetting is van onze
onderwijsmethode, gecombineerd
met die van Onderwijsroute
mens&, die is geïnspireerd op de
Waldorfpedagogiek.

Het best mogelijke onderwijs
Met hun drive, vernieuwingsdrang
en professionele kennis zijn onze
coaches en vakexperts de dragers van
ons innovatieve onderwijsconcept.
Onder hun begeleidend, pedagogisch
oog leren onze leerlingen zelf
kiezen, zelf ontwikkelen en zelf
groeien. Doorlopend onderzoeken
en evalueren we onze manier van
werken. We willen dát bieden wat
leerlingen écht nodig hebben. Want
elk kind verdient dezelfde kansen om
het maximale uit zichzelf te halen.

www.10-14.nl

CHECK
ONLINE
ALLE

voorlichtingsdata
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onze onderwijsroute
is onderdeel van

adresgegevens
Onderwijsroute 10-14
Tel. 06 827 607 55
E-mail: contact@10-14.nl
Bezoekadres locatie Capellen Campus:
Lassuslaan 230		
8031 XM Zwolle
Bezoekadres locatie Thorbecke:
Dokter van Heesweg 1
8025 AB Zwolle
Aanmelden via: contact@10-14.nl

ONLINE

www.10-14.nl
onderwijsroute1014
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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 houten
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. In plaats van de leerlingen
wisselen bij ons de leraren van
klaslokaal. Bij ons heeft namelijk elke
klas een eigen lokaal, dat mede door
de leerlingen zelf wordt ingericht. Je
hebt een vaste klassenleraar 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
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
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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.

CHECK
ONLINE
ALLE

voorlichtingsdata
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onze onderwijsroute
is onderdeel van

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.

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

ONLINE

www.mens-en.school
www.ooz.nl
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Als je onze leerlingen vraagt hoe zij het vinden op het Gymnasium Celeanum,
antwoorden ze: “Ik kan hier 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. Op het Celeanum kun je verschillende vakken volgen en zijn er veel
activiteiten om uit te kiezen. Maar het mooie is, je mag het zelf bepalen. Wil je
niks extra’s doen, dan is dat helemaal prima: doe wat bij jou past!

VEEL MOGELIJKHEDEN
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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 onze school ook pas om 8.45 uur. Er is
veel mogelijk op het Celeanum. Zo kun je bijzondere
vakken volgen, zoals Technology & Design, Chinees
of filosofie. Tijdens Engels leer je spreken als een
echte Engelsman, want alle leerlingen krijgen vanaf
klas 1 Cambridge Engels. Ook kun je je eigen project
opzetten bij CnopiusPlus, mocht je extra uitdaging
nodig hebben.

Alliance, een club die bijvoorbeeld elk jaar Paarse
Vrijdag organiseert: een dag om te laten zien dat
iedereen de vrijheid moet hebben om te kunnen zijn
wie ze zijn. Wil je meer leren over andere landen en
culturen, dan kun je mee op uitwisseling naar Spanje,
Italië, Noorwegen of Polen. Sportievelingen mogen
roeien in onze eigen roeiboot op het Zwarte Water
en hou je van zingen en dansen of muziek maken,
dan is de schoolmusical misschien iets voor jou.
Ook kun je in de pauze bordspelletjes doen op het
spelletjeslesplein, lezen in de mediatheek of buiten
voetballen. Maar gewoon gezellig kletsen of gamen
met je vrienden kan natuurlijk ook.

LEERLINGENACTIVITEITEN

KLASSIEKE TALEN

Naast de leervakken kun je allerlei andere
activiteiten op het Celeanum doen. Zo zijn er
diverse leerlingenclubs, zoals de debatclub, de
leerlingencommissie of de Gender and Sexuality

Als je naar het gymnasium gaat, leer je Latijn en
Grieks. Dit zijn mooie talen die toegang bieden tot
een rijke cultuur. Beroemde Romeinen als Julius
Caesar, mythes over goden en godinnen, de mooiste

Onze voorlichtingsmomenten

NIVEAU
Gymnasium (vwo)

hier be n

ik mezelf
tempels en nog veel meer; het
komt allemaal voorbij in de lessen.
Grieks en Latijn zijn talen die, zoals
dat heet, een beroep doen op je
analytisch vermogen: het stap voor
stap onderzoeken van ingewikkelde
zaken en daar een oplossing voor
bedenken. Zo’n vaardigheid is ook
weer handig bij andere vakken en
je vervolgopleiding. In klas 5 ga je
op reis naar Rome of Griekenland,
één van de hoogtepunten van je
schooltijd! En misschien kun jij straks
je familie gidsen als je op vakantie
bent of een museum bezoekt en daar
toevallig net een mythe is afgebeeld
die jij kent. Hoe leuk is dat!

JONG CELEANUM
Op het Celeanum is het mogelijk
een tussenjaar te doen: jong
Celeanum. Jong Celeanum is voor
basisschoolleerlingen die al klaar zijn
met de leerstof van groep 8, maar
nog te jong zijn om al in de brugklas
te starten. In dit tussenjaar ontwikkel
je je verder en leer je tegelijkertijd
nieuwe interessante dingen, zodat
je het jaar erop helemaal klaar bent

voor klas 1. Natuurlijk sluiten we
net als in groep 8 het jaar af met
een musical: deze musical bedenken
jullie onder leiding van onze docent
muziek/drama helemaal zelf.

CHECK
ONLINE
ALLE

voorlichtingsdata
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VAN GROEP 8 NAAR KLAS 1
De overgang van groep 8 naar klas 1
is best groot. We doen daarom ons
uiterste best om je snel vrienden
te laten maken en je thuis te laten
voelen. Al voor de zomer maak je
kennis met je klasgenoten en je tutor.
Dat is een docent die dat jaar speciaal
voor jou en je klas zal zorgen. Hij/zij
let goed op je: hoe gaat het met je,
heb je hulp nodig of misschien extra
uitdaging? Regelmatig zullen jullie
gesprekjes voeren. Daarnaast zijn er
de zogenaamde ‘Maatjes’: leerlingen
uit klas 4 die per tweetal jou en je
klasgenoten zullen helpen. Zij gaan
ook mee naar het brugklaskamp aan
het begin van het nieuwe schooljaar,
naar schoolfeesten en ze vieren
Sinterklaas en kerst met jullie.
Kom je eens bij ons kijken? We laten
je onze school graag zien!

adresgegevens
Gymnasium Celeanum
Zoom 37 (hoofdlocatie)
8032 EM Zwolle
Westerlaan 40 (nevenlocatie)
8011 CC Zwolle
Tel: (038) 4552 820
mail: administratie@celeanum.nl

ONLINE

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

mavo-havo-atheneum
Naar onze
website
Op Thorbecke willen we samen investeren in meer dan leren. Dat doen we op een
veilige school, met goed onderwijs en een ontspannen sfeer. Docenten maken graag
een praatje met je en je kunt hen ook altijd aanspreken. Door die persoonlijke aandacht
is er makkelijk contact en weten docenten wat je nodig hebt.

Eigen gebouw voor brugklassers
In leerjaar 1 en 2 krijg je les in het
B-gebouw. Een gebouw speciaal
voor jou en de andere brugklassers.
Het gebouw heeft een eigen
ingang, fietsenstalling en aparte
studieruimtes. Zo kun je rustig
wennen aan je nieuwe school en voel
je je snel thuis op Thorbecke. In de
onderbouw heb je twee jaar de tijd
om te ontdekken, te onderzoeken
en te ervaren wat bij jou past. Vanaf
klas drie ga je je meer verdiepen en
specialiseren en bouw je voort op wat
je de eerste twee leerjaren geleerd
hebt op het niveau dat het best 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. Vanaf klas 3 zit je op het
niveau waar je examen in gaat doen:
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mavo, havo of atheneum. Wij zorgen
voor een veilige leeromgeving met
goede begeleiding en ondersteuning,
zodat jij in alle opzichten kunt slagen
op Thorbecke!

Kies een traject dat bij je past
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 Sport,
Technasium, Techniek of CreaThor
Academy. Ook kun je Onderwijsroute
10-14 bij ons op school volgen.
Daarnaast bestaat 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 kunt 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 heel
leuk. De trajecten sluiten aan bij jouw
interesses, de beroepspraktijk of je
vervolgopleiding. Het gekozen traject
wordt een vast onderdeel van jouw
lesprogramma.
•H
 et 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.
• Het Sporttraject (alle niveaus). Dit is
breedtesport in optima forma. 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 Technasiumtraject (voor havo/
atheneum en atheneum). De 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.
• Het traject CreaThor Academy.
Hier draait het om “kunst” in de
breedste zin van het woord. Na
een kennismakingsfase kies je de
onderdelen die het beste bij jou
passen. Naast lessen die iedereen
binnen dit traject krijgt aangeboden,
krijg je de kans je te specialiseren
op het gebied van film, fotografie,
beeldend, muziek of theater.
Zelfgemaakte producties zijn
uiteraard onderdeel van dit traject.

Digitalisering en Cambridge English
In leerjaar 1 en 2 op Thorbecke krijg
je het vak informatiekunde. Je maakt
kennis met het volledige office-pakket
en ook leer je sleutelen aan een app,
website of game. Programmeren
heet dat. Computers regelen bijna
alles voor ons. Dan is het wel handig
als je weet hoe zo’n laptop, tablet of
smartphone werkt.
Natuurlijk krijg je ook het vak Engels
bij ons op school. Bij ons heet het
Cambridge English. We bereiden
jou graag voor op een toekomst

NIVEAUS
mavo
havo
atheneum
waarin de Engelse taal een grote rol
speelt. Tijdens deze lessen schrijf,
luister, kijk, lees en spreek je heel
veel Engels. Wie wil, kan er voor
kiezen om het Cambridge-certificaat
te halen. Dit geldt voor mavo-, havoen atheneumleerlingen. Met dit
certificaat heb je een enorm voordeel
als je gaat studeren in Nederland of
het buitenland. Steeds meer studies
zijn namelijk in het Engels of er
worden Engelse boeken gebruikt,
ook op Nederlandstalige opleidingen.
Mbo-opleidingen die gericht zijn op
toerisme en International Business
stellen eisen aan het niveau van het
Engels. En wil je in het buitenland
studeren? Met het officiële
Cambridge-certificaat (C1 Advanced
en C2 Proficiency) kom je makkelijk
binnen bij Engelstalige universiteiten
en hogescholen.

Onze YouTubepagina

CHECK
ONLINE
ALLE

voorlichtingsdata
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Filosofie en Wetenschap
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 als je naar het
vervolgonderwijs gaat.

Thorbecke:
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adresgegevens
Thorbecke Scholengemeenschap
Locatie mavo-havo-atheneum
Dokter Van Heesweg 1
Postbus 624
8000 AP Zwolle
Tel. (038) 456 4560
Email: info@tsgzwolle.nl
Directeur: Hiske Kromdijk

ONLINE
www.thorbecke-zwolle.nl
www.ooz.nl
	Thorbecke scholengemeenschap
Zwolle
thorbeckesg
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vmbo-pro

PRAKTIJK VAN MORGEN
Doe je ogen maar eens dicht, zie je jezelf al staan? Chauffeur van een beroemdheid.
Bijvoorbeeld van een Youtuber! Eentje die in een Lamborghini rijdt. Of was het een
Audi 8 of een Tessla? Je weet wel, zo’n auto, die zichzelf inparkeert en die je vertelt dat
hij nog voldoende accucapaciteit heeft. Gaaf toch?

WAT IS JOUW
DROOMBEROEP?
Auto van de toekomst
Bouw jij liever helemaal zelf je
droomauto met een knap stukje
techniek, gericht op de toekomst?
Hoe eerder jij jouw kennis in de
praktijk kunt brengen, hoe eerder je
de kans krijgt om daar je beroep van
te maken!
Heb je helemaal niets met techniek,
maar ben je juist heel zorgzaam en
droom je ervan om met mensen te
werken. Weet dan dat de zorg je hard
nodig heeft. Stel je eens voor dat
de zorg straks zo is ingericht, dat jij
alle aandacht aan jouw patiënt kunt
geven en de techniek voor niets staat,
dankzij een aantal gerobotiseerde
handelingen. Dat we jou opleiden
om er ook echt voor de mensen te
kunnen zijn!

Word 3D food printer!
Ben jij een gezondheidsfreak of juist
een zoetekauw? Wil je alles weten
over de bereiding van eten. Word
cupcake designer of misschien nog
wel leuker kok 3D food printer?
Nee, echt! Het is geen grapje. De 3
Foodprinter is booming! Met de juiste
grondstoffen in de printer is het echt
al mogelijk om voedsel te printen. Nu
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nog simpele gerechtjes, zoals koekjes
of chocolaatjes, maar de verwachting
is dat er over een jaar of tien hele
maaltijden uit de printer rollen. Ook
dan moet je creatief zijn in de keuken.
Dus wie weet print jij over een tijdje je
eigen maaltijd.

In de buurt van je droom
Ben je heel gastvrij of gaat veiligheid
bij jou boven alles, dan is gastvrouw
of beveiliger van een van de kastelen,
die Nederland rijk is, misschien
wel jouw droom! Samen met jou
onderzoeken we jouw droom en
daarna de mogelijkheden. Leren is
motiveren en dat betekent dat we zo
dicht mogelijk bij jouw droom willen
uitkomen!

Op het Thorbecke hebben we de
volgende vakscholen
· Zorg & Welzijn
· Economie en Ondernemen
· Horeca Bakkerij en Recreatie
· Mobiliteit en Transport
· Produceren, Installeren en Energie
· Media Vormgeving en ICT

KLASSEN EN
ONDERSTEUNING
De Thorbecke vmbo Russenweg
biedt ruimte voor de basis en
kaderberoepsgerichte leerweg en
de praktijkmavo. We zijn een relatief
kleine school met kleine klassen en
vaste docententeams. Dat betekent
dat we elkaar kennen en elkaar weten
te vinden mocht dat nodig zijn.

VAKSCHOLEN EN PROFIELEN
We leiden jou op tot vakman
of vakvrouw!
Welk niveau je ook doet, vmbo-basis,
vmbo-kader of praktijkmavo, kom je
bij ons op school, dan ga je meteen
aan de bak. Vanaf klas 1 volg je
meteen al beroepsgerichte lessen, die
passen bij de verschillende profielen.
Op het Thorbecke noemen we dat
vakscholen. We leiden jou immers op
als vakman of vakvrouw! We vinden
het belangrijk dat je je op deze manier
alvast kunt oriënteren op de praktijk.

Er zijn klassen met allerlei soorten
begeleiding, namelijk:
Juniorklassen
Heb jij een vmbo-advies, maar vind je
leren lastig en loop je achter met de
leerstof door bijvoorbeeld dyslexie
of problemen met taal? Dan is de
Juniorklas misschien iets voor jou. Dit
is een kleine klas met een eigen lokaal
en vaste docenten.
X-klassen
Werkt het werken volgens een vaste

structuur voor jou het beste, dan kom
jij het best tot je recht in de X-klas.
De klas is klein en de lessen worden
gegeven door een klein groepje
docenten, die jou goed kennen. We
werken in deze klas op basis- en
kaderniveau. Hierdoor krijg je zo min
mogelijk prikkels van buitenaf en word
je niet zo snel afgeleid.
Schakelklas
Twijfelt jouw basisschool over het
advies praktijkonderwijs of vmbo
basis? Dan kijken we met behulp van

een speciaal programma wat het best
bij jou past. De klas is klein en heeft
een eigen lokaal. Aan het eind van
leerjaar 1 ga je naar de tweede klas
vmbo basis of naar praktijkonderwijs.
Kentalis
We bieden extra ondersteuning op
het gebied van taalontwikkelingsstoornissen. In de klas met het
zogenaamde Kentalis-arrangement, is
er hulp van een logopedist. De groep
is klein en heeft een eigen lokaal.

NIVEAUS
Basisberoepsgerichte leerweg
Kaderberoepsgerichte leerweg
Praktijk Mavo
(gemengde leerweg)

CHECK
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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

ONLINE

go-thorbecke.nl
www.ooz.nl
@ThorbeckeSG
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praktijkonderwijs
Maak

Thorbecke Scholengemeenschap PrO is een
school voor praktijkonderwijs. Praktijkonderwijs
is bedoeld voor leerlingen van 12 t/m 18 jaar die
leren door te doen.

Het onderwijsprogramma is erop
gericht om je in betekenisvolle
situaties te laten groeien in de
domeinen Werk, Burgerschap,
Wonen, Vrijetijd en Leren.
Fase 1 Wie ben ik? Wat durf ik aan?
In de 1e en 2e klas maak je kennis
met al onze praktijkstromingen
en keuzevakken, zodat jij kunt
ontdekken wat je talenten zijn en wat
jij interessant vindt om te doen. We
gaan ook alvast oefenen om te kijken
wat je al in je mars hebt. We doen
dat volgens een competentiemodel,
waarin we jouw vaardigheden
toetsen. We coachen je op je gedrag,
jouw manier van communiceren met
anderen en je werkhouding. In een
digitaal portfolio laat je zelf zien
hoe je bent gegroeid. Zo blijf je zelf
verantwoordelijk.
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werkomst!

van je toek
Fase 2: Wat kan ik? Wat zijn mijn
dromen?
Na de eerste fase mag je twee of
drie stromingen kiezen, waarin jij je
verder wilt ontwikkelen. Je gaat je in
deze fase al wat meer specialiseren
en oefenen in de praktijk. Best
spannend, maar in deze fase kun
je juist laten zien, wat je al kunt en
niet onbelangrijk, wat je aandurft!
Het echte werk dus! We noemen
dit Thorbecke in Bedrijf. Je gaat
nu al echt stappen zetten in de
maatschappij door een dagdeel aan
de slag te gaan bij verschillende
bedrijven. Op deze manier leer je ook
een aantal vaardigheden, die je in de
‘echte wereld’ nodig hebt.
Fase 3: Wat wil ik? Wat ga ik doen?
In de derde fase gaan we kijken
welk beroep jij wilt gaan kiezen
en welke vaardigheden je nog

nodig hebt om dit beroep in de
praktijk uit te oefenen. Dit doe je
door 1 à 2 dagen stage te lopen in
verschillende praktijkrichtingen.
In deze fase beslis je ook of je je
praktijkonderwijsdiploma wilt halen
of een MBO Entree diploma, in
samenwerking met Deltion.

Branchegerichte cursussen
Vakdiploma’s halen voor later!
Leren doen we op school, maar
vooral in de praktijk. In de praktijk
krijg je nu eenmaal je vaardigheden
het beste onder de knie. In fase
3 kun je daarom branchegerichte
opleidingen gaan volgen, waarmee
je een vakdiploma of certificaat kunt
halen. Je kunt onder meer kiezen
voor opleidingen in de branches
metaal, winkel en handel, zorg,

dienstverlening, groen en techniek.
Jouw keuze hangt helemaal af van
jouw interesses. Deze vakdiploma’s
helpen je straks om een goede baan
te vinden of sluiten heel mooi aan bij
je vervolgopleiding.

Kenmerken voor ons onderwijs
• Les in kleine groepen
• Mentor geeft alle theorievakken
en is het aanspreekpunt voor
de leerlingen

• Docenten kennen alle leerlingen
• Het werken aan competenties staat
centraal
• Elke leerling werkt aan zijn eigen
doelen
• Samenwerking met Kentalis,
expertise is in de school aanwezig
• Geen tussenuren voor de leerlingen
• Er wordt gewerkt met een digitaal
portfolio

NIVEAUS
praktijkonderwijs

CHECK
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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

ONLINE
go-thorbecke.nl
www.ooz.nl
@ThorbeckeSG
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Wil jij graag leren in een groene omgeving met
techniek, planten, voeding, dieren en bloemen?
Kies dan voor Het Groene Lyceum of het vmbo
Groen bij Zone.college Zwolle. Een lesdag is heel
afwisselend. Je volgt theorievakken, maar leert ook
veel in de praktijk. De locatie is met de fiets of het
openbaar vervoer goed bereikbaar. De fijne sfeer
en persoonlijke begeleiding motiveren jou om je
beste binnenste buiten te halen.

Werkwijze

Altijd een
leuke mix

van theorie

en praktijk
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Kun je na de basisschool de havo aan en ben je ook
graag praktisch bezig? Dan is Het Groene Lyceum echt
iets voor jou. In deze praktische route word je in zes jaar
voorbereid op het hbo. Het is dé plek voor als je graag
leert door denken en doen, goede scores op toetsen
haalt, houdt van leren en werken in de praktijk en feeling
hebt met de groene omgeving. Naast de algemene
theorievakken, die je vanaf het eerste jaar op havoniveau
krijgt aangeboden, volg je groene praktijkvakken. Ook
staan er verschillende (duurzame) projecten op het
programma, loop je stage (soms zelfs in het buitenland)
en kun je met keuzedelen een eigen inbreng geven aan
je opleiding. Na zes jaar hard werken heb je een vmbodiploma (GL/TL) en een mbo-diploma niveau 4 op zak.
Daarmee kun je doorstromen naar het hbo. Het Groene
Lyceum bestaat in Nederland al meer dan 12,5 jaar en
is een door het ministerie van Onderwijs goedgekeurde
leerroute.
Het vmbo Groen is er voor iedereen die graag leert en
werkt in een groene omgeving met techniek, voeding,
dieren, planten en bloemen. In de eerste twee jaar volg
je een vast vakkenpakket, dat bestaat uit onder meer
Nederlands, Engels, biologie, economie en rekenen.

dag
“Onze zoon gaat elke hool is
sc
De
.
vrolijk naar school duidelijke
niet te groot, er zijn
n
regels en docenten zijaag en
gr
er
t
m
betrokken. Hij ko
voelt zich er veilig.”
Frank, vader van Luuk

Ook heb je het vak Groene
Wereldoriëntatie. In de bovenbouw
kies je voor ‘een wereld’ waarin jij wilt
leren: de Actieve wereld, de Gezonde
wereld, de Creatieve wereld, de Groen
technische wereld of de Levende
wereld. Je volgt keuzevakken en kiest
opdrachten die jou interesseren. Wat
er in de boeken staat, ontdek jij in de
praktijk. Je leert door te doen en te
ervaren.
Na Het Groene Lyceum kun je
doorstromen naar het hbo, binnen en
buiten de groene sector. Ook met een
vmbo-diploma kun je alle kanten op.
Een overstap naar het groene mbo van
Zone.college ligt voor de hand. Van
Tuin & landschap tot Paardensport,
van Green design tot Voeding &
voorlichting. We hebben veel praktijkrijke opleidingen, die je voorbereiden
op een baan in de groene sector.
Je kunt ook doorstromen naar
opleidingen in transport, techniek,
handel en zorg.

Profilering
Als enige school in Zwolle en
omgeving bieden we onderwijs
aan in een ‘groene’ omgeving. Dat
houdt in dat je leert en werkt met
techniek, planten, voeding, bloemen
en dieren. Je maakt hierbij gebruik
van de faciliteiten op school, zoals
een ruime schooltuin, een moderne
kas en werkhal en uitgebreide
dierenverblijven.

Ook loop je stage bij (groene)
bedrijven en werk je aan duurzame
projecten. We zijn namelijk een
Eco-school. Dat betekent dat je op
onze school samen met docenten
werkt aan een gezonde leer- en
werkomgeving, waarin we de aarde
niet uitputten.
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
je ouder(s)/verzorger(s) altijd op de
hoogte van jouw ontwikkelingen. Zo
zijn er spreekavonden met je mentor
en vakdocenten en werken we met
een leerlingvolgsysteem, waarmee
ze online jouw cijfers en resultaten
kunnen inzien.

Activiteiten
Bij Zone.college zit je nooit stil. Je
maakt zoveel mogelijk opdrachten op
school af. Maar je hebt natuurlijk ook
huiswerk. We vinden het belangrijk
dat je het naar je zin hebt bij ons op
school. Daarom krijg je een actief
programma: je gaat op excursie,
bezoekt bedrijven en instellingen en
bekijkt tentoonstellingen. Op locaties
buiten school volg je regelmatig
praktijklessen. Ook heb je sportdagen,
klassenavonden en internationale
projecten.

NIVEAUS
Het Groene Lyceum
vmbo - TL
vmbo - GL
vmbo - KB
vmbo - BB

CHECK
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adresgegevens
Zone.college
Koggelaan 7
8017 JN Zwolle
Postbus 552
8000 AN Zwolle
Tel.: (088) 26 20 500
E-mail: zwolle@zone.college

ONLINE

www.zone.college
zone_college
Zonecollege
zone_college
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Greijdanus is een gereformeerde scholengemeenschap met uitdagend en
eigentijds onderwijs. Op 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 alle niveaus: vwo
(atheneum/ gymnasium; wij noemen dit vwo-delta), havo/vwo, havo, tl-h en
alle richtingen van het vmbo en op het niveau van een praktijkroute.

Greijdanus Zwolle heeft ruim 2300 leerlingen. Om
ervoor te zorgen dat iedereen een eigen herkenbare
plek heeft, hebben we voor elke onderwijsrichting een
eigen ruimte en docententeam. Iedereen is anders en
heeft eigen talenten, daar houden we rekening mee
in ons onderwijs. We willen graag dat je ontdekt wat
jouw talenten zijn en hoe je die kunt gebruiken.

Extra uitdaging
Ben je op zoek naar extra uitdaging? Op onze school
bieden we veel verschillende mogelijkheden om je
talenten verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld op vwodelta, waarbij je elke week drie delta-uren zelf invult
met klassieke talen (Grieks en Latijn), filosofie of een
keuzemodule. Vmbo-leerlingen kunnen bijvoorbeeld
aan de slag met programmeren en robotica. Maar er
is nog veel meer... Ontdek alle mogelijkheden op onze
website of tijdens de open dag!

Cultuur, bèta, sport en samenleven
We vinden het belangrijk dat je op onze school met
zoveel mogelijk verschillende activiteiten in aanraking
komt. We hebben dit onderverdeeld in de thema’s
cultuur, bèta, sport en samenleven. Soms zijn er
klassikale activiteiten, maar het is ook mogelijk om
zelf iets te kiezen. Zo wordt iedereen bij ons op school
gestimuleerd en uitgedaagd om talenten te gebruiken
en verder te ontwikkelen.
Samen met de klas kun je 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-
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NIVEAUS
Vwo (atheneum/
gymnasium; wij
noemen dit vwodelta), havo/
vwo, havo, tl-h,
vmbo (tl/kb/bb),
praktijkroute

Leren op de manier
die bij jou past

CHECK
ONLINE
ALLE

voorlichtingsdata
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Afrika en Canada. Voor leerlingen die
van muziek houden en goed kunnen
zingen of een muziekinstrument
bespelen hebben we een Schoolkoor
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.

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 nodig is. Voor
leerlingen die meer structuur
en begeleiding nodig hebben,
zijn er binnen het vmbo
structuurklassen. Hier wordt
in vaste kleine groepen
lesgegeven.

Chromebook of Winbook
Leerlingen die bij ons in een
brugklas komen, krijgen een
Chromebook of Winbook. 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.

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

ONLINE

www.greijdanus.nl/zwolle
www.facebook.nl/greijdanuscollege
www.instagram.com/greijdanuszwolle
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Op het Meander College staat creativiteit voorop.
Bij het woord ‘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 een werkstuk, praktische opdracht of het houden van
een presentatie, met anders denken kom je er altijd uit!

PODIUM VOOR JOUW TALENT!
Op het Meander bieden we een
podium voor jouw talent: aandacht
en ruimte voor dat waar je goed in
bent én plezier in hebt. Zo kies je in de
onderbouw een podiumvak*. Samen
met gelijkgestemden volg je twee
uur per week een extra vak waar je
enthousiast van wordt en waar je je
energie en creativiteit in kwijt kunt.

LEREN OP HET NIVEAU DAT
BIJ JE PAST
Het eerste jaar start je in een klas
voor mavo, mavo/havo, havo/
atheneum of atheneum. Begin je in
een dakpanklas (mavo/havo of havo/
atheneum), dan kies je na het eerste
jaar het niveau dat bij je past. Ook kun
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je kiezen voor de zesjarige havo. Deze
havo is misschien wel iets voor jou,
als je:
- ambitieus bent
- een mavo-/havo-advies hebt
- extra uitdaging aankunt
- later graag naar het hbo wilt
In de onderbouw volg je (naast de
gewone vakken en je podiumvak)
muziek, tekenen, drama en
handvaardigheid. In de bovenbouw
kies je vervolgens een richting die
bij je past. Ook dan kun je weer
een creatieve keuze maken voor
Podium Theater Bovenbouw en
de eindexamenvakken muziek en
tekenen.

EEN FIJNE SFEER
Het Meander College is een open
christelijke school waar iedereen
welkom is. Er hangt een prettige,
tolerante en veilige sfeer die
motiveert om het beste uit jezelf te
halen. Op het Meander voel je je snel
thuis! Extra hulp of aandacht is zo
geregeld, want de lijntjes zijn kort.

OP DE ZESJARIGE
HAVO WERK JE IN
EEN RUSTIGER TEMPO
TOE NAAR EEN
HAVO-DIPLOMA.

NIVEAUS
mavo
havo
atheneum

HET MEANDER COLLEGE
BRUIST!
Natuurlijk ga je voor het halen
van een diploma. Maar tijdens je
schooltijd andere ervaringen opdoen,
is mínstens zo leuk en leerzaam.
Daarom bieden we al onze leerlingen
activiteiten, projecten en workshops
(binnen en buiten school) en maakt
elke leerling minstens 1x een
buitenlandse reis. Ook kun je aan
allerlei extra’s meedoen, zoals een

*Podiumvakken
waaruit je kunt
kiezen:

CHECK
ONLINE
ALLE

voorlichtingsdata

NL

OP ZWOLSESCHOLENGIDS.
elektronicaclub, licht- en geluidploeg,
leerlingenraad, theaterproductie,
bigband en debatclub.
Wij zijn onderdeel van

Wist je dat…
elke leerling op het
Meander minstens 2x
(een meerdaagse) stage
loopt om praktijkervaring
op te doen.

Als je onze leerlingen vraagt om
zichzelf te omschrijven, dan zijn ze
opvallend goed in:
- zich presenteren
- zichzelf durven laten zien
- zich kwetsbaar opstellen
- communiceren
- zichzelf zijn

OP HET MEANDER

leer je zoveel meer!

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

ONLINE

www.meandercollege.nl
Meander College
Meander College
Meander College Zwolle

23

'Ik heb bewust gekozen
voor het Thomas a Kempis
College omdat de school
overzichtelijk is en je veel
persoonlijke aandacht krijgt
van de docenten'
quote van Luna
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school

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.

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. We
hebben een vmbo-tl/havo en havo/
atheneum dakplanklas. Naast
deze dakpanklassen hebben we
aparte atheneumklassen, soms

gecombineerd met gymnasium. Na
het eerste jaar blijkt uit je motivatie
en je cijfers naar welk niveau je kunt
doorstromen.
Op het Thomas a Kempis College
hebben we lessen van 30 minuten.
Dit zorgt ervoor dat er ook tijd
overblijft voor keuzewerktijd oftewel
kwt-uren. Kwt-uren zet je in voor
een vak waar je extra aandacht

aan wil besteden. De kwt-uren zijn
op een vast moment in de week
ingeroosterd. Je kunt ook kiezen voor
een stilte-uur, waarin je zelfstandig
kunt werken aan diverse vakken.

‘Tijdens kwt-uren krijg
je extra uitleg en kun je
huiswerk maken. Vooral
bij lastige vakken is het fijn
dat je vragen kunt stellen’
quote van Britt

Kun je méér of leer je beter op een
andere manier? Bij ons is ruimte voor
maatwerk! 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 en blijft leren leuk. Ben je
een topsporter? Dan kun je sporten
op hoog niveau combineren met
leren. We zijn namelijk een erkende
Topsport Talentschool.

Ruimte voor jouw talent
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Oog voor jou

Omdat je op school al van alles moet,
krijg je juist ook de ruimte om andere
dingen te ontdekken. Wil je bezig

NIVEAUS
gymnasium
atheneum
havo
vmbo-tl

Ruimte voor

jouw talent
zijn met jouw passie en werken aan je
talenten? Dat kan! In de onderbouw
zoek je daarom ieder jaar een
zogenaamde ‘class’ uit, waarin je zes
lesuren per week aan projecten werkt.
Zo doe je tijdens schooltijd dingen
die jij leuk vindt. Je kunt kiezen uit
verschillende classes. Wil je aan de slag
met techniek? Kies dan bijvoorbeeld
voor Science. Bij Business start je een
eigen onderneming met microkrediet.
Je kunt natuurlijk ook kiezen voor
Art: hier werk je aan projecten op het
gebied van muziek, beeldende vorming
en drama. En je maakt en organiseert
voorstellingen.
Kies je liever voor sport? Geen punt!
Dan kun je terecht bij Sports & Health.
In deze class krijg je met verschillende
sporten te maken, van survivallen tot
suppen. Richt je je liever op één sport
zoals voetbal, hockey, zwemmen,
volleybal, tennis, dans of turnen? Dan
kun je terecht bij de class Sportspecifiek.
Ben je gek op het bereiden en serveren
van eten? Maak dan kennis met de
Food & Drinks class. Deze class is voor
tweedejaars leerlingen die meer willen
weten over het bereiden van eten en
drankjes.
Werken aan jouw uitdagingen en
talenten doe je niet alleen op school,

CHECK
ONLINE
ALLE

voorlichtingsdata

Classes
waaruit je kunt
kiezen in de
onderbouw:
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Wij zijn onderdeel van

Food & Drinks
(vanaf 2e jaar)

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!

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

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

ONLINE

www.thomasakempis.nl
thomasakempiscollege
thomas_a_kempis_college
Thomas a Kempis College Zwolle
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Jenapt loannderwijs

Voortgeze

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.

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 STAMGROEP ÉN EEN
NIVEAUGROEP
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.

‘Je zit niet alleen
in een niveaugroep,
maar ook in een
stamgroep. Hierdoor
leer je verschillende
leerlingen kennen van
verschillende niveaus’
quote van Josca

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.
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NIVEAUS
vwo
havo
vmbo-TL
vmbo-K

LEREN VAN

en met elkaar
IEDERE DAG BEGINT…
…met de kring in je stamgroep.
Je hebt gesprekken met andere
leerlingen en je stamgroepleider
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.

‘Je werkt veel samen,
iedereen luistert naar
je mening en samen kom
je tot een goed plan!’
quote van Lynn

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.

Zeven essenties
Jenaplanonderwijs:

CHECK
ONLINE
ALLE

voorlichtingsdata
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Wij zijn onderdeel van

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.

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

ONLINE

www.jenaxl.nl
@JenaXLZwolle
JenaXL
@jenaxlzwolle

Samen maken wij school!

27

'n wereldschool!
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.
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MEER DAN EEN DIPLOMA

VAN VMBO-TL TOT EN MET GYMNASIUM

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.

Leren doe je op het CCC op het niveau en op
de manier die bij jou past. Er is bij ons op school
persoonlijke aandacht voor iedereen. Je kunt kiezen
voor regulier of tweetalig onderwijs.

'JE KIEST EEN WERELDVAK DAT
PAST BIJ WAT JIJ LEUK VINDT.'

Regulier onderwijs kun je volgen
op het vmbo-tl, havo of atheneum.
Tweetalig onderwijs kun je kiezen
op alle niveaus, van vmbo-tl tot en
met gymnasium. Tweetalig onderwijs
betekent dat je een groot aantal
vakken in het Engels volgt.

DAKPANKLASSEN
In de brugklas kom je in een
dakpanklas. Dit is een combinatieklas
waarin verschillende niveaus elkaar
overlappen. We hebben dakpanklassen
voor vmbo-tl/havo en havo/atheneum.
Voor atheneum en gymnasium
zijn er aparte klassen. Zit je in een
dakpanklas, dan ervaar je in de loop
van het jaar welk niveau het beste bij
jou past. Je kunt vanaf een bepaald
moment vakken op een ander niveau
volgen, zodat je aan het einde van het
schooljaar een passende keuze kunt
maken voor de overgang naar klas 2.

INTERNATIONAAL
GYMNASIUM ORFEO
Orfeo is het internationaal gymnasium
van het CCC. Op ons gymnasium is het
onderwijs kleinschalig en persoonlijk,
zodat je je snel thuis voelt. Je volgt
tweetalig onderwijs, werkt veel samen

in projecten en je kiest een Wereldvak.
Onze docenten kennen jou en weten
welke uitdagingen bij jouw talenten
passen.

WERELDVAKKEN
In de eerste en tweede klas kies je een
Wereldvak. Dat is een vak dat bij jouw
interesses past. Je gaat praktisch aan
de slag en leert juist door te doen.
In klas 1 kies je tussen sport, media,
kunst en techniek. In klas 2 kun je elke
periode een andere module van de
verschillende Wereldvakken kiezen.

WERELDBURGERSCHAP
In de onder- én bovenbouw krijgen
alle leerlingen de kans om over
de grenzen heen te kijken. In onze
lessen, bij projecten, uitwisselingen
of excursies leer je wat het is om een
wereldburger te zijn. Je maakt kennis
met internationale thema’s. Daarbij
werken we samen met buitenlandse
scholen.

NIVEAUS
vmbo-tl
havo
atheneum
gymnasium Orfeo

CHECK
ONLINE
ALLE

voorlichtingsdata
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Wij zijn onderdeel van

TAALCERTIFICATEN
Wil je je meer verdiepen in moderne
vreemde talen? Dan kun je bij ons
certificaten halen voor Cambridge
(Engels) en Delf Scolaire (Frans).

Er gaat een wereld

voor je open

adresgegevens
Carolus Clusius College
Kamperweg 1
8019 AV Zwolle
Tel.: 088 850 75 00
E-mail: info@hetccc.nl

ONLINE

www.hetccc.nl
Instagram hetccc
HetCCCzwolle
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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? Op 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 wat
voor soort werk je later zou willen gaan doen.

Op TalentStad
heb je écht

IETS TE KIEZEN
30

‘Loop stage in bedrijven en
ontdek de praktijk’
Op je eerste schooldag…
…kom je terecht in een basis/kaderklas of in
een kader/gemengd-theoretische klas. Naast de
theoretische vakken ga je ook kennis maken met

NIVEAUS
• vmbo
basisberoepsgerichte
leerweg
• vmbo
kaderberoepsgerichte
leerweg
• vmbo Kader-Excellent
Check hier
onze Glossy!
alle praktische richtingen. Lekker
aan de slag dus! Aan het eind van de
tweede klas maak je een keuze voor
een niveau en praktijkrichting.

“Iemand kan bij ons
op school komen om
vrachtwagenchauffeur
te worden, maar toch
kiezen voor Zorg &
Welzijn”
Zit je in een kaderklas en zoek je
meer uitdaging? Dan kun je in onze
Excellentklas twee of meerdere
vakken op een hoger niveau volgen
(theoretische leerweg).

Voor de onderbouw is er het
programma Talent In Zicht (TIZ),
waarbij je iedere week actief op zoek
gaat naar je talenten. Je bezoekt mboscholen en neemt een kijkje bij alle
richtingen die er zijn op TalentStad.
Zodat je écht weet waaruit je allemaal
kunt kiezen.

voorlichtingsdata
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In je eigen tempo
Als het op school anders gaat dan
verwacht of gepland, dan zijn er
voldoende mogelijkheden om je weer
op weg te helpen. Op TalentStad krijg
je de hulp en de begeleiding die je
nodig hebt.

Wij zijn onderdeel van

Richtingen die je
kunt kiezen:

adresgegevens

Op ontdekkingsreis
Dit doe je natuurlijk nooit alleen,
maar altijd samen. Samen met je
medeleerlingen, 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 gaan we op TalentStad op
beroepensafari en hebben we dit jaar
een uitwisseling georganiseerd met
Zaragoza, Spanje!

CHECK
ONLINE
ALLE

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

ONLINE

Check hier
onze Insta!

www.talentstad.nl
TalentStad Beroepscollege
talentstad_beroepscollege
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SAMEN WERKEN

aan (jouw)
talent!
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
en buiten onze school. Zo kom je erachter
wat je echt leuk vindt om te doen.

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…
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…kom je terecht in een klas voor
praktijkonderwijs of 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.

NIVEAUS
praktijkonderwijs
Entree-onderwijs
Pro/vmbo klas 1

CHECK
ONLINE
ALLE

In de bovenbouw…
zit je in een uitstroomklas, want
je hebt gekozen voor een richting
die bij jou past. In de 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.

‘je leert waar je goed in
bent en waar voor jou
uitdagingen liggen'
Verder kun je kiezen voor meer
uitdaging met een vak zoals 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.

Sectoren waarvoor je
kunt kiezen:
• Zorg & Welzijn
• Horeca
• Brood & Banket
• Groen
• Handel & Verkoop
• Bouw & Installatie
• Auto- & Fietstechniek
• Lassen
• Facilitair medewerker
• Schilderen

voorlichtingsdata
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OP ZWOLSESCHOLENGIDS.

Wij zijn onderdeel van

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 en ga je mee op
excursies. Zo neem je op allerlei
plekken buiten school een kijkje en
ontdek je weer nieuwe dingen.

Bij TalentStad Praktijkonderwijs leer je alles wat
nodig is om straks aan het
werk te kunnen of verder te
leren aan jouw talent

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

ONLINE

www.talentstadpraktijkonderwijs.nl
@ZwolsTalentStad
TalentStad-Praktijkonderwijs
talentstad_praktijkonderwijs
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Jij gaat voor winnen. Jij wil 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 en 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.

Uniek aan onze school is dat sport centraal staat. Je krijgt
alle ruimte om jouw sporttalent te ontwikkelen. En om
alles eruit te halen wat erin zit, werken we samen met de
verschillende sportbonden, het NOC*NSF, wetenschappers
en deskundigen uit de sportwereld.

VOLLEDIGE FOCUS OP JOUW SPORT
Sport staat bij ons op school dus voorop. Jouw lesrooster
is zo ingericht, dat je je volledig kunt focussen op jouw
sport. Dat betekent wel dat je het in je moet hebben om
professioneel topsporter te worden. Je wordt aangenomen
op basis van een selectieprocedure. Voor sommige sporten –
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zoals voetbal – moet je zelfs worden gescout om toegelaten
te worden. Daarna heb je een intakegesprek om samen met
ons te bepalen op welk niveau je een opleiding gaat volgen:
vmbo (basis, kader en tl), havo of vwo. Het bijzondere is dat
je zelfs al vanaf groep 7 en 8 van de basisschool bij ons naar
school kan. Ook na het voortgezet onderwijs kun je nog
steeds bij ons terecht: het CSE werkt namelijk samen met
Landstede MBO en Windesheim.

DE BASIS VOOR JOUW TOEKOMST
Je start bijna iedere dag met jouw sport. Je traint dan
onder leiding van deskundige trainers. Daar bovenop volg

NIVEAUS
mbo
voortgezet onderwijs
vwo
havo
vmbo
basisonderwijs
groep 7 en 8

- MET DE -

nadruk op sport!
je ook één ochtend in de week een
algemeen sportprogramma in de
onderbouw en ga je bijvoorbeeld
een andere sport beoefenen. Op die
manier werk je iedere dag aan jouw
breedmotorische, psychische en sociale
ontwikkeling. De ontwikkeling van
jou als sporter staat hierbij centraal
en je trainer en leercoach spelen een
belangrijke rol. Daarnaast komen ook
belangrijke zaken als goede voeding,
focussen, plannen, zelfkennis en
presteren onder druk aan bod. Ook
deze zaken hebben te maken met de
ontwikkeling van jouw sporttalent.
Natuurlijk krijg je ook reguliere lessen,
zodat je je schooldiploma haalt. Met
volop aandacht voor de toekomst ná
jouw sportcarrière: vroeg of laat volgt
er namelijk een maatschappelijke
loopbaan.

voorlichtingsdata

NL

OP ZWOLSESCHOLENGIDS.
Verschillende sporten
op het Centre for
Sports & Education:
Atletiek, basketbal, BMX,
dans, golf, hippische
sport, hockey, judo, padel,
sportacrobatiek, tafeltennis,
tennis, turnen (heren),
(vrouwen)voetbal, volleybal,
waterpolo, wielrennen en
zwemmen.

NAF
PADEL IS VA 2-2023
R 202
SCHOOLJAA HET CSE!
NIEUW OP

WAAR OOK TER WERELD
In alle leertrajecten leer je over
bewustwording, ontwikkeling, leren
kiezen en het leggen en onderhouden
van relaties met anderen. Hierbij
zorgen we er altijd voor dat jouw
traject volledig aansluit bij jouw
talenten. Zo is leren op afstand geen
probleem en kun je – waar ook ter
wereld – altijd bij ons digitale

CHECK
ONLINE
ALLE

lesmateriaal. Dus ook als je vaak naar
toernooien gaat, kun je gewoon je
schoolprogramma volgen.

Ga voor gouden
medailles én
gouden cijfers!

Wij zijn onderdeel van

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

ONLINE

www.cse-zwolle.nl
@Zwolle_CSE
CentreForSportsEducation
csezwolle
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VOORTGEZET SPECIAAL
ONDERWIJS (VSO)
In Zwolle zijn er behalve VO-scholen ook scholen voor voortgezet speciaal
onderwijs: Orthopedagogisch Centrum de Ambelt, Onderwijscentrum de Twijn
en het Kentalis College.

‘Voortgezet speciaal onderwijs’ is onderwijs
voor kinderen vanaf 12 jaar die op school een
specialistische en/of intensieve begeleiding nodig
hebben. Bijvoorbeeld als je een handicap of
beperking, een leerstoornis, langdurige ziekte of
gedragsproblemen hebt. Voor toelating tot het
VSO heb je een officiële toelaatbaarheidsverklaring
nodig. Die verklaring hoef jij of je ouders niet zelf
aan te vragen. Dat doet de school.

In het voortgezet speciaal onderwijs kun je je
ontwikkelen in het praktijkonderwijs of een diploma
voor vmbo, havo of vwo halen. Daarnaast is het
ook belangrijk hoe jij je ontwikkelt op sociaalemotioneel gebied. Je krijgt inzicht in je eigen
mogelijkheden en beperkingen en hoe je hiermee
om kunt gaan. Met deze kennis en vaardigheden
vind jij ook jouw plek in de samenleving.

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.

adresgegevens
De Ambelt
Dr. Hengeveldweg 9
8025 AK Zwolle
Tel.: (038) 454 22 23
Mail: info@ambelt.nl
Algemeen directeur:
dhr A. Hoogendijk

www.ambelt.nl
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KENTALIS COLLEGE ZWOLLE
Kentalis College Zwolle is een unieke school voor leerlingen die een taalontwikkelingsstoornis
(TOS) hebben en/of die slechthorend zijn. Het leuke is dat onze school is gevestigd in een
reguliere school. Je krijgt zo het voortgezet speciaal onderwijs dat je nodig hebt, maar volgt
ook lessen met leerlingen van Thorbecke Scholengemeenschap! Je kunt bij Kentalis College
Zwolle het vmbo of praktijkonderwijs volgen.

Aandacht voor
communicatie
Bij Kentalis College Zwolle hebben
we veel aandacht voor taal en
communicatie. Als je slechthorend
bent of een taalontwikkelingsstoornis
hebt, kun je hier namelijk meer
moeite mee hebben. Je volgt
theorievakken, zoals Nederlands en
rekenen, in een vaste klas en hebt dan
ook een vaste docent. Deze docent
weet alles van slechthorendheid en
TOS en kan jou dus goed helpen. Een
goede sfeer op school vinden we ook
héél belangrijk. We willen dat je je
veilig en goed voelt op school - dan
kun je ook beter leren.

Ideale combinatie
Kentalis College Zwolle is een unieke
school voor voortgezet speciaal
onderwijs. Onze school zit namelijk
in een reguliere school: Thorbecke
Scholengemeenschap in Zwolle. Dit
heet een school-in-school. Dit geeft
jou de kans om meer leeftijdsgenoten
te ontmoeten en ook kennis te maken
met het regulier onderwijs. Je volgt
praktijkvakken, samen met leerlingen
van Thorbecke Scholengemeenschap.
Maar je hebt ook veel contact met
leerlingen die net als jij slechthorend
zijn of een taalontwikkelingsstoornis
hebben. Voor veel leerlingen is
een school-in-school een ideale

combinatie! Deze samenwerking
maakt ook een overstap van speciaal
naar regulier onderwijs zoals
naar bijvoorbeeld de Thorbecke
gemakkelijker.

Mediumsetting
Als je de overstap naar het
praktijkonderwijs of vmbo op de
Thorbecke hebt gemaakt en je vindt
het fijn om nog ondersteuning te
krijgen van Kentalis, dan kan dat
vanuit onze mediumsetting. Ambulant
begeleiders ondersteunen jou en je
docenten met de hulpvragen die jij en
zij hebben.

Veel aandacht

voor

communicatie!

adresgegevens
Kentalis College Zwolle
Locatie Thorbecke
Scholengemeenschap
Russenweg 3
8041 AL Zwolle
Tel.: (038) 4554 400
Mail: info-enkschool@kentalis.nl
Directeur: mevrouw Y.A. Slot

ONLINE

	www.kentalis.nl/onze-scholen/
kentalis-college-zwolle
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VOORTGEZET SPECIAAL
ONDERWIJS

SPECIAAL ONDERWIJS OP DE TWIJN
Leuker dan je denkt!

Gaat het je in het gewone VO allemaal te snel? Heb je meer maatwerk nodig? Dan kom
je misschien wel naar Onderwijscentrum de Twijn. Omdat wij speciaal onderwijs bieden
mag je overal langer over doen. Bijvoorbeeld een brugklas van twee of drie jaar, of je
eindexamen verdelen over twee jaar. Samen kijken we hoe we het onderwijs voor jou
het meest passend kunnen maken en wat je daarvoor nodig hebt. Met je vaste mentor
en de onderwijsassistent, je ouders en andere mensen met verstand van onderwijs en
ondersteuning. Bij ons is iedereen wel een beetje ‘anders dan anders’: Zit je in een rolstoel,
loop je met krukken, ben je vaak ziek? Op De Twijn ben je niet de enige!

Meer dan een diploma
We geven niet alleen vakken die je
nodig hebt voor je diploma. Je leert
bij ons ook andere dingen waar je wat
aan hebt in je leven: zelfstandigheid,
hoe zorg je dat je zo min mogelijk
last hebt van je beperkingen, wat zijn
jouw wensen voor de toekomst, wat is
belangrijk voor je?

sportclub in je eigen omgeving.
Of ontdek je talenten bij Special
Heroes Art. Bijvoorbeeld bij een DJworkshop, rap of dansen.
Ben je meer een organisator, dan
kun je dat talent ontwikkelen
bij WhoZnext. Die organiseren
sportmomenten voor hun medeleerlingen.

Sportief en creatief

Vervolgonderwijs

Er wordt veel gesport op De Twijn.
VSO de Twijn is zelfs winnaar
van de Sportiefste VSO-school
2021! Iedereen kan bij ons met de
gymlessen meedoen, we passen aan
waar nodig. Ook kun je kennismaken
met allerlei sporten bij Special Heroes
Sport, en daarna misschien naar een

Je volgt onderwijs om een diploma
te halen en door te stromen naar een
vervolgopleiding. Veel van onze VSO
Vervolgonderwijs-leerlingen gaan na
De Twijn naar een gewone MBO of
HBO. Of na een paar jaar Twijn toch
naar een gewone VO-school.

NIVEAUS
BASISBEROEPSGERICHTE
LEERWEG (VMBO-BB)
KADERBEROEPSGERICHTE
LEERWEG (VMBO-KB)
THEORETISCHE LEERWEG
(VMBO-TL)
HAVO
Wil je komen kijken? De Twijn is
niet een school die je kunt kiezen,
toelating tot De Twijn moet via een
verwijzing van je eigen school. Vraag
ernaar op je school of maak bij De
Twijn een afspraak voor informatie.

adresgegevens
Onderwijscentrum de Twijn
Dr. Hengeveldweg 2, 8025 AK Zwolle
Tel.: (038) 4535 506
E-mail: info@detwijn.nl
Algemeen directeur:
dhr. P.L. Greidanus

ONLINE

www.detwijn.nl
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Toelichting

HAVE FUN!
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wijzer
VRAGEN DIE HELPEN OM
JOUW SCHOOL TE KIEZEN!
WAT wil ik leren?

• Welke scholen passen bij mijn
toekomstplannen?
• Worden er onderwijstrajecten
en/of activiteiten aangeboden
die aansluiten bij mijn hobby’s
en interesses?

WAAR wil ik leren?
• Waar staan de Zwolse VOscholen?
• Hoe is de sfeer op deze
scholen?
• Wil ik naar een grote of een
kleinere school?

Wat KAN ik leren?

•W
 elke niveaus bieden de scholen
en wat past bij mij?
•W
 elke toelatingseisen zijn er
en kan ik daar aan voldoen?
•H
 eb ik extra hulp en aandacht
nodig en hoe wordt deze
gegeven?

HOE wil ik leren?

•H
 oe wordt het onderwijs op de
scholen gegeven?
•W
 at voor school past bij hoe ik
ben en wil zijn?
• Ben ik een doener of een denker?
•W
 il en kan ik thuis ook veel voor
school doen?
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meer info: zwolsescholengids.nl

