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Zuiderpark College school van
de toekomst in
de stad van nu!

Welkom op
HPC
Rotterdam!

Het Zuiderpark College
is een school waar veel
aandacht is voor het
ontwikkelen van individuele talenten van de
leerlingen. Een prachtig gebouw, rust, een
duidelijke structuur en
veel aandacht voor de
leerlingen zijn de sterke punten. Het Zuiderpark College onderscheidt zich ook met
de SmarTTech-opleiding, die in samenwerking met IT Campus
wordt
aangeboden.
In een speciaal ingericht Techlab maken de
leerlingen kennis met
technologie van de 21e
eeuw.
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Rotterdam
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Een écht vak leer je bij het HMC

Werk je graag met mooie materialen zoals hout, word je blij van creatieve ontwerpen en wil je meer leren over ondernemen? Dan zit je bij
het Hout- en Meubeleringscollege (HMC) goed! Hier leer je in een vertrouwde en professionele omgeving een écht vak.

Fotograaf: Marjon Hoogervorst (HMC).

Welkom!
Het HMC heeft twee locaties (Rotterdam en Amsterdam) en biedt verschillende opleidingen aan, allemaal
gericht op creativiteit, vakmanschap en ondernemerschap. Binnen de school voel je direct de ambitieuze,
veilige sfeer waar je je al snel thuis en welkom voelt. Bij
het HMC kun je direct met je creativiteit aan de slag. De
inspirerende omgeving, gemotiveerde medestudenten
en ervaren docenten maken je studie tot een leerzame
en waardevolle tijd.

Welke opleiding kies jij?
Werk je graag met je handen en vind
je het leuk om zelf dingen te maken?
Dan is de opleiding meubelmaker/
(scheeps)interieurbouwer of meubelstoffeerder misschien wel wat voor
jou. Of ben je geïnteresseerd in alles
wat met interieur te maken heeft?
Neem dan eens een kijkje bij de opleidingen verkoper wonen, verkoopadviseur wonen, interieuradviseur
en interieurvakman. Bij het HMC in
Rotterdam is er extra focus op techniek met de opleidingen montagemedewerker houttechniek, werkvoorbereider houttechniek en technisch
leidinggevende. Onze opleidingen
zijn op diverse niveaus te volgen,
waarbij soms ook keuze is tussen een
BOL- of BBL-traject. Bij een BOL-traject (Beroep Opleidende Leerweg) ga je vijf dagen naar
school en loop je regelmatig stage. Bij een BBL-traject
(Beroeps Begeleidende Leerweg) volg je één dag in de
week les en werk je vier dagen in de week bij een bedrijf.

kend kunt gebruiken als je daarna de overstap maakt
naar het hbo. Meer weten? Bekijk onze website:
www.hmcollege.nl/havisten/.
Bekijk het werk van studenten
Zien wat voor werk de studenten maken? Neem eens
een kijkje op onze website: www.hmcollge.nl. Zo krijg
je een goed beeld van de school, de opleidingen en de
studenten. Je leest en ziet wat ze zoal doen tijdens hun
opleiding. De studenten maken prachtige werkstukken,
die zij met trots presenteren. De eindwerkstukken van
de examenkandidaten zijn elk jaar te bewonderen tijdens
de Expo. Je bekijkt ze online via www.expo.hmcollege.
nl.
Kom langs en ontdek de school
Als je geïnteresseerd bent in het HMC en meer wilt
weten, kom dan zeker eens langs tijdens één van
de open dagen. Zaterdag 14 november is de eerstvolgende open dag. Bezoek onze school en ervaar
meteen de inspirerende sfeer. Vanwege het coronavirus is de open dag anders ingericht dan normaal.
Op onze website lees je hoe de open dag eruit gaat
zien. Ook kun je op de website de online open dag
bezoeken. Meer informatie vind je op onze website:
www.hmcollege.nl/actueel/open-dagen/.

De Bondt Publishing

specialist in onderwijsuitgaven!

Het Zuiderpark College is een school voor onderwijs op vmbo b/k en gl/tl niveau, waar veel aandacht
is voor het ontwikkelen van individuele talenten van de leerlingen. Een prachtig gebouw, rust, een
duidelijke structuur en veel aandacht voor de leerlingen zijn de sterke punten van de Rotterdamse
school. ,,We onderscheiden ons echter ook met de SmarTTech-opleiding, die in samenwerking met IT
Campus wordt aangeboden”, vertelt locatiedirecteur Wouter van der Kolk.

Als schoolbestuurder bent u natuurlijk trots op uw school. Op het
2020
pand en de faciliteiten, op de manier waarop het onderwijs is ingericht, Scholenspecial
de bevlogenheid van de docenten. Eigenlijk gewoon op het totaalplaa
tje. De traditionele Open Dag is een mooie manier om de school te
presenteren. Maar hoe komt deze boodschap terecht bij de doelgroep,
namelijk de potentiële nieuwe leerlingen en hun ouders?

cht
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Dit maga

Samenwerking met bedrijfsleven
Bijzonder is dat het Zuiderpark College het P-TECH
onderwijsmodel in de nieuwe opleiding heeft geïntegreerd. Dat betekent dat er een nauwe samenwerking bestaat met het regionale bedrijfsleven, maar
bijvoorbeeld ook met IT Campus en Techniek College
Rotterdam. ,,De leerlingen worden in twee- of viertallen gekoppeld aan een carrière inspirator. Dat is een
buddy vanuit het bedrijfsleven, die hen coacht. Niet
alleen door vragen te beantwoorden, maar ook door
hen te laten zien wat er bij een baan komt kijken. De
ene keer op school, de andere keer op de werkplek
zelf of online”, legt Wouter uit.
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Maar daar bleef het niet bij. Later kwam er ook een
Onderwijskrant bij. Boordevol artikelen over scholen,
die vertelden over de dagelijkse gang van zaken. Hoe

Leren en doen voor later
Het is dus duidelijk: Technologie vormt de rode
draad binnen het onderwijs en keert in alle profielen
terug. Daarnaast maakt het Zuiderpark College ook
ruimte vrij voor talentontwikkeling binnen Skills en
Zuiderparkuren. ,,Iedereen is wel ergens goed in. Wij
gaan met elkaar op zoek naar jouw talenten en proberen daar het allerbeste uit te halen. Dat doen we
in de Skills-lessen in de eerste en tweede klas, waarin
je twee uur in de week de mogelijkheid hebt om lessen te volgen over uiteenlopende thema’s als sport,
master chef, mode, dans en kunst”, vertelt Wouter.
De invulling van de Zuiderparkuren, bedoeld ter
verdieping of juist om extra ondersteuning te krijgen,
wisselt eveneens. Deze keuze wordt in overleg met
de ouders gemaakt en geldt voor een periode van
acht tot tien weken. Ook dit concept wordt steeds
verder ontwikkeld binnen de school.

Zuiderpark College
Montessoriweg 26,
3083 AN Rotterdam
T: 010-4848400,
I: www.zuiderpark.nl

zit het met huiswerk? Hoe worden leerlingen begeleid,
bijvoorbeeld als zij extra hulp nodig hebben of juist
zoeken naar verdieping? Is er veel aandacht voor sport
of cultuur? Zijn er speciale activiteiten? Op die manier
werd een mooi beeld geschetst over de school. Dankzij de huis-aan-huisverspreiding kregen veel mensen
de artikelen onder ogen. Waaronder de voornaamste
doelgroep, de potentiële nieuwe leerlingen.
Inmiddels hebben wij al zo veel contacten opgebouwd, dat we gerust kunnen stellen dat we zijn
uitgegroeid tot specialist in onderwijsuitgaven.
Ook het beroepsonderwijs komt al aan bod in onze

Het Lyceum Rotterdam voor
kunst, wetenschap en ondernemen
Begin september kwamen na de volledige en daarna gedeeltelijke sluiting van de scholen eindelijk alle leerlingen
weer naar school. Nee, het was niet helemaal zoals normaal, want tussen docenten en leerlingen en docenten
onderling moest er 1,5 meter afstand gehouden worden.
Daarom moesten we wel een paar dingen anders doen:
schermen op de bureaus van de docenten, zeeppompjes
in alle lokalen en afspraken over looprichtingen. Maar
wat was iedereen blij dat er weer gewoon les gegeven
kon worden op school! Wat hadden docenten en leerlingen het normale contact gemist! Het Lyceum Rotterdam
is een school waar het persoonlijke contact en de persoonlijke aandacht hoog in het vaandel staan en dan zijn
zes maanden zonder echt contact erg lang! Het is dus
heel erg fijn dat we nu weer op school zijn en alle lessen
gegeven worden.
Kunst, wetenschap en ondernemen
Docenten en leerlingen delen hun passie voor kunst, wetenschap en ondernemen en dat maakt de school uniek.
Het Lyceum Rotterdam is namelijk een school voor havo/
atheneum/gymnasium met drie bijzondere opleidingen:

kunst, wetenschap en ondernemen. Het is een creatieve,
kleurrijke en veilige school in het hart van Rotterdam. Op
Het Lyceum Rotterdam krijg je de tijd en ruimte om je talenten te verkennen en te ontplooien. Je leert je grenzen
kennen en verleggen waar dat nodig is. Uitgangspunt is
steeds wie jij bent en wie jij wilt worden.
Onze drie richtingen kunst, wetenschap en ondernemen
bieden onze leerlingen het platform om door experiment
en onderzoek zichzelf en de wereld waarin zij leven steeds
beter te leren kennen. Binnen elke richting gaat het om
het stimuleren van nieuwsgierigheid, creatief denken en
probleemoplossend vermogen.

De échte wereld

Het Lyceum Rotterdam hecht aan een nauwe relatie tussen school en samenleving. Vooral tijdens de projectdagen en de excursies, die we een aantal maal per jaar
organiseren voor alle klassen, komen de leerlingen intensief in aanraking met de werkelijkheid buiten de schoolmuren. Twee keer per jaar leggen we alle lessen op het
rooster een aantal dagen stil om met de hele school projecten te doen binnen en buiten de school. Leerlingen
van de drie richtingen vormen samen
teams en trekken erop uit. Ze bezoeken musea, bedrijven en andere instellingen. Deze dagen gonst Het Lyceum
Rotterdam van de activiteiten. De wijde
omtrek van de school verandert in een
groot laboratorium waar optredens, urban interventions en exposities elkaar in
rap tempo opvolgen.
Voel jij je aangetrokken tot een wereld
waarin beelden en creativiteit belangrijk zijn? Kleur je liever buiten de lijn-
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De SmarTTech-route is gericht op schone techniek,
met thema’s als smart intelligence en duurzaamheid.
De keuze om het Zuiderpark College op dit gebied te
profileren, is mede ingegeven door de ontwikkelingen
op de arbeidsmarkt. ,,Er is richting de toekomst veel
vraag naar mensen in de technische branche”, weet
Wouter. ,,Daarom laten we in alle profielen een deel
technologie terugkeren. Wij vinden deze 21e-eeuwse
vaardigheden erg belangrijk, dus laten we al onze leerlingen ermee in aanraking komen. Bovendien is het
een goede voorbereiding op beroepen van de toekomst, want als je niets doet met ICT en technologie
begin je al met een achterstand op de arbeidsmarkt.
Ons programma verandert niet, maar we het breiden
het dus door heel de school uit met nieuwe technologie.” De profielkeuze is ruim, want er worden vijf
profielen aangeboden: zorg & welzijn, economie &
ondernemen, bouwen, wonen & interieur, produceren, installeren & energie en mobiliteit & transport.

• Barendrecht / Albrandswaard /
Ridderkerk
• Zwijndrecht / Hendrik-Ido-Ambacht /
Alblasserdam / Papendrecht / Dordrecht
• Capelle aan den IJssel / Nieuwerkerk aan
den IJssel / Rotterdam Prins-Alexander
(Nesselande, Prinsenland, Ommoord,
Zevenkamp)
• Rotterdam-Zuid
Tevens denken wij voortdurend na over verdere uitbreiding richting andere gebieden in onze
nabije omgeving.

De Bondt Publishing, ook de uitgever van deze krant,
biedt scholen al enkele jaren de mogelijkheid om onder
de aandacht te komen. In eerste instantie begonnen wij
met een speciale editie van een van onze magazines in
Barendrecht. Het januarinummer werd omgedoopt tot
scholenspecial. Aanvankelijk alleen maar met verhalen
over de Barendrechtse scholen, maar in de afgelopen
jaren staken we de gemeentegrenzen over en kunnen we
inmiddels wel spreken over een regionale uitgave.

Zuiderpark College: school van de toekomst in de stad van nu

Technologie van de 21e eeuw

De Bondt Publishing brengt de onderwijsuitgaven uit in een vrij groot gebied. Er zijn speciale
edities voor:

Fotograaf: Marjon Hoogervorst (HMC)

Havo-diploma?
Wist je dat het HMC ook heel geschikt is voor havisten? Meerdere havisten gingen je al voor. Ruim 13%
van onze studenten hebben een havo- of vwo-diploma. Je doet veel praktijkervaring op die je uitste-

Speciaal ingericht
Techlab
Je hebt de toekomst
dus aan jouw kant op
het Zuiderpark College! In het gloednieuwe SmarTTech lokaal
werken de leerlingen onder meer met robots, 3d-printers, drones en VR-brillen. Uiteraard maken zij daarbij
gebruik van mobiele devices, zoals een eigen laptop.
De lessen zijn zeer projectmatig, er worden uiteenlopende opdrachten uitgewerkt. ,,De blikvanger is onze
smart wall, een soort digitale muur die het onderwijs
enorm verlevendigt. Wij zijn de eerste school in Rotterdam die dit heeft”, vertelt Wouter trots. Op dit moment zijn er al twee klassen die deze vmbo GL-richting
volgen.
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Slanker,
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r worden?
Kom dan
kennisma eens vrijblijvend
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Care!
Op verto
on van
maand maar deze bon betaa
t geen insch l je in de
rijfkosten

krant. Lijkt het u interessant om uw school op deze
manier onder de aandacht te brengen? Neem dan
zeker eens contact met ons op via 0180-745096 of
r.debondt@penrpublishing.nl!
Quooker of
b
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€ 11.950,-

ad- en
nen cadea

douchekra

Nú voor

€ 11.650,-

u!*

“Wij help
advies op en u graag met
een
maat.”
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Het Lyceum Rotterdam aan het juiste
adres!

Evert Rop,
Grando Bare
Van ‘t Hoffs
ndrecht
traat 18,
T.: 0180 -726
grando.nl
/barendr
802
echt
Donderda
g koopavon
d!
*Vraag naar

de voorw
aarden

Gymnasium mét
kunst, wetenschap
of ondernemen

En wil je graag een
klassieke opleiding volgen, maar je óók ontwikkelen in de kunst,
wetenschap of ondernemen? Bij het Lyceum Rotterdam is deze unieke combinatie mogelijk! Je volgt dan de gymnasiumopleiding mét
kunst, wetenschap of ondernemen!
Nieuwsgierig geworden? Kom zelf kijken!
Open Lessen:
woensdag 28 oktober 2020
woensdag 18 november 2020
woensdag 9 december 2020
woensdag 20 januari 2021
woensdag 10 februari 2021
Deelname alleen voor leerlingen groep 8 na inschrijving
via: info@hetlyceumrotterdam.nl.
De informatieavond voor ouders (alleen voor ouders)
groep 8 is op: woensdag 20 januari 2021 (toegang alleen na inschrijving via: info@hetlyceumrotterdam.nl
Onze open week (alleen voor leerlingen groep 8) is op:
woensdag 3 februari 2021 (van 14 tot 20 uur met tijdslot
en na inschrijving), donderdag 4 februari (van 16.00 tot
19.00 uur met tijdslot en na inschrijving) en zaterdag
5 februari van 10.00 tot 14.00 uur met tijdslot en na
inschrijving).
www.hetlyceumrotterdam.nl
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Rotterdams Vakcollege de Hef

Heb jij een vmbo basis, kader of gl/tl-advies? En wil jij een echte vakman
of vakvrouw worden? Dan zit je goed op de Hef! Op de hoek van de
Slaghekstraat en de prachtige Hillevliet vind je ons moderne schoolgebouw. Daar verzorgen wij openbaar onderwijs vanuit onze kernwaarden:
verbinding, aandacht, kwaliteit en veiligheid.

mentor voor elke leerling tijd vrij
voor persoonlijke coaching. In
deze gesprekken gaat het echt
over jou! De lessen in leerjaar 1
worden zoveel mogelijk in een
speciale vleugel gegeven, om je
langzaam te laten wennen.

Een grote stap richting jouw toekomst
De overgang van de basisschool naar de middelbare is
best groot. Op de Hef houden wij hier rekening mee door
jou vóór de zomervakantie al kennis te laten maken met
de nieuwe school, jouw nieuwe klasgenoten en met jouw
mentor. Wij vinden goede begeleiding van onze leerlingen heel erg belangrijk. Meerdere keren per week start
je de dag met jouw mentor, zodat je precies weet wat er
die dag of week van jou verwacht wordt. Ook maakt de

Al vanaf het 1e leerjaar bereiden
wij jou voor op de profielkeuze
voor de bovenbouw. Per week
krijg je 8 uur praktische lessen
techniek & beeldend, zorg &
welzijn en economie & ondernemen. Tijdens het LOB-uur staat het thema ‘wie ben ik?’
centraal en maak je jouw portfolio. In het 2e leerjaar ligt
de nadruk op ‘wat kan ik?’ en maak je de sectorkeuze
voor de bovenbouw.
Op RVC de Hef kun je kiezen uit:
• Techniek/PIE (Produceren, Installeren en Energie)
– voorbereiding op een beroepsopleiding voor o.a.
bouwvakker, installateur, servicemonteur enz.

Iedereen kent elkaar op het
Het Einstein Lyceum is een openbare scholengemeenschap voor
mavo, havo, atheneum en gymnasium. De kleinschalige school op de
prachtige Campus Hoogvliet heeft
plek voor maximaal 850 leerlingen.
Marloes Donker is coördinator
brugklas. Zij vertelt “We kennen
elkaar allemaal goed en er is veel
aandacht voor onderling contact.”
“Niet alleen tussen leerling en docent, maar ook tussen
ouders en school. We hebben een actieve leerlingenraad
en een ouderraad. Een school maak je samen en dat
gaat het beste als iedereen zich betrokken voelt”, aldus
Donker.’

Goede resultaten

Kwaliteit staat bij het Einstein Lyceum hoog in het vaandel en dat is te zien in de goede resultaten. Het afgelopen schooljaar haalde 100% van de leerlingen zijn

• Techniek/BWI (Bouwen, Wonen en Interieur)
– voorbereiding op een beroepsopleiding voor o.a.
timmerman, metselaar, meubelmaker,interieuradviseur enz.
• Economie & Ondernemen
– voorbereiding op een beroepsopleiding voor bij
voorbeeld receptionist(e), administratief medewerker, logistiek medewerker, verkoper enz.
• Zorg & Welzijn
– voorbereiding op een beroepsopleiding voor o.a.
kapper, ziekenverzorgende, uiterlijke verzorging,
horeca, sociale beroepen enz.
Heel veel mogelijk
Vind je een bepaald vak nog een beetje moeilijk en zou
je het fijn vinden om extra lessen in bijvoorbeeld Nederlands, Engels, Wiskunde of Mens & Maatschappij te
volgen? Ook dan zit je goed op de Hef! Je kunt je opgeven voor KWT-uren (KeuzeWerkTijd) en krijgt dan meer
uitleg van de docent.

*mits de dan geldende Coronamaatregelen dit toelaten.

Graag snel tot ziens op De Hef!
Slaghekstraat 221, 3074 LJ Rotterdam
T: 010-485 06 66, I: www.rvcdehef.nl

Naast het reguliere onderwijsprogramma biedt
het Einstein Lyceum diverse extra’s na schooltijd.
Het gaat om World Class,
Beeldklas, Sportklas , Muziek en een Dansklas. Via
World Class verkennen

leerlingen de wereld met
leuke projecten, worden
alle bijbehorende lessen
in het Engels gegeven
en kunnen zij het Anglia
certificaat behalen. Sportieve leerlingen kunnen
examen doen in Lo2 en
BSM. In het kunstatelier
maken leerlingen prachtige kunstwerken. Kortom
er valt veel te kiezen!

Pré-vwo

Naast het traditionele onderwijs wordt de leerlingen veel extra’s aangeboden. Voorbeelden hiervan
zijn diverse sport- en toneellessen, de Lego League en een debatgroep.

Binnen het onderwijs is
veel ruimte voor steun en
verrijking. Leerlingen hebben zelf de keuze om extra
hulp te krijgen in vakken
die hen moeite kosten.
Ook is het mogelijk om
juist te kiezen voor nieuwe
uitdagingen die aansluiten
bij hun interesses.

Om de havo- en vwo-leerlingen voor te bereiden
op het wetenschappelijk
onderwijs, leren zij in de
speciale W&O-lessen specifieke vaardigheden aan
die de stap naar de vervolgstudies helpen vergemakkelijken.

Einstein Lyceum

Open dagen

Leuke extra’s met
World Class, Beeldklas, Sportklas en
Muziek & Dans

De Hugo de Groot, een openbare school voor onderwijs op mavo-, havoen vwo-niveau (atheneum en gymnasium), staat bekend om het sociale
en warme karakter. De leerlingen zijn op school ook buiten de lessen om
altijd welkom, bijvoorbeeld om te studeren of gewoon even gezellig te
blijven hangen. Niet voor niets zien veel leerlingen de school vaak als
een tweede thuis. Binnen de school zijn ook isk’ers aanwezig, leerlingen
uit het buitenland die hier studeren om door te stromen naar het reguliere onderwijs.

Ben je nieuwsgierig geworden naar de Hef?
Jij en jouw ouder(s) zijn van
harte welkom op onze open
avond en open dag.

een antwoord geven op
deze en andere vragen.
Of beter gezegd: ze leren
goed na te denken over
het antwoord.

of haar mavo-, havo- of
vwo-diploma. “Er is veel
persoonlijke begeleiding.
Ons team zet zich iedere dag graag in om onze
leerlingen te begeleiden
en te stimuleren”, aldus
Danielle Wuisman, directeur Einstein Lyceum.

Hugo de Groot

Altijd al eens willen oefenen met een 3D-printer, lasercutter of lasapparaat? Op de Hef hebben wij de modernste machines waar bedrijven jaloers op zijn!

Open avond:
donderdag 26 november 2020
van 18.30 tot 20.30 uur*
Open dag:
zaterdag 13 februari 2021
van 10.00 tot 14.00 uur*

Voor die leerlingen die
een (voorlopig) vwo advies hebben gekregen van
de basisschool organiseert
het Einstein Lyceum al
enkele jaren een succesvol pré-vwo programma.
Hiermee bieden ze die

leerlingen een extra uitdaging in de vakken creative
writing, klassieke talen,
drama, science, wiskunde
en geschiedenis.

Filosofie

Het Einstein Lyceum vindt
het belangrijk dat kinderen leren nadenken over
de wereld om hen heen.
Daarom bieden ze in de
brugklas aan alle leerlingen het vak filosofie aan.
Tijdens deze lessen worden leerlingen uitgedaagd
na te denken over allerlei
vragen: ‘Hebben wij een
vrije wil?’ ‘Wanneer mag
ik liegen?’ ‘Hoe groot is
het heelal?’ Tijdens filosofie leren de kinderen zelf

Leerlingen van groep 8
zijn op dinsdag 8 december te gast op het Einstein
Lyceum. Samen met hun
klas volgen zij enkele lesjes. Zo kunnen ze alvast
ervaren hoe het er op de
middelbare school aan toe
gaat.
Op vrijdag 22 januari 2021
is de open dag op het
Einstein Lyceum. Mocht je
deze niet bij kunnen wonen, dan is het ook mogelijk om een afspraak te
maken voor een persoonlijke rondleiding.

Einstein Lyceum

Campusplein 18
3192 CD Hoogvliet
T: 010-2957212
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Iedereen zijn eigen pad

Op het Olympia College leer je op je eigen manier. Je
volgt bij ons vakken die passen bij je eigen talenten en
verdere loopbaan. En op het niveau dat het beste bij je
past. Wij hebben een breed aanbod van opleidingsniveaus. Daardoor krijgen onze leerlingen echt onderwijs
op maat.

Gericht op de toekomst

Op onze school is er in alle lessen aandacht voor de
praktijk. Dus ook in de theorielessen! Niet voor niets
is onze slogan: leren = doen! En we bieden veel praktische ervaringen uit het echte leven en werken door
stages, bedrijfsbezoeken en excursies. In de onderbouw
kunnen leerlingen praktijkervaring opdoen in een van
onze leerwerkplaatsen. In de bovenbouw hebben we de
TOP Academie. In de TOP Academie leer je een beroep
op school en op de werkplek. Deze manier van leren in
de praktijk is niet alleen leuker, maar zorgt er ook voor
dat de opleiding perfect is afgestemd op je toekomstige
baan.

Olympia College biedt kansen

Centraal op het Olympia College staat dat de leerling
het beste uit zichzelf haalt. Sommige leerlingen krijgen het advies om te onderzoeken of een hoger niveau
ook haalbaar is. Zij kunnen naar een VMBO-PrO klas.
In deze klas krijg je praktijkvakken en theorievakken op
VMBO-niveau.

Omdat de school graag
iets terug wil doen voor
de maatschappij, is Team
Hugo opgericht. Deze
club bestaat uit dertig
leerlingen uit alle geledingen van de school: van
brugklassers tot examenkandidaten. De leerlingen
dragen zelf ideeën aan,
waarbij ze door docenten
worden ondersteund. Zo
is Team Hugo actief in
verschillende soorten activiteiten en vrijwilligerswerk in de wijk: van rozen
uitdelen op straat tot het

bezoeken van ouderen in
zorginstellingen. Ook nam
de school, onder meer
met Team Hugo, deel aan
de Nacht van de Vluchteling: een indrukwekkende
sponsorwandeling
van
tien of veertig kilometer
voor Stichting Vluchteling.
Sinds kort werkt de
Hugo de Groot met de

Hugo App. Deze is ontwikkeld om laagdrempelig contact tussen ouders, leerlingen en docenten mogelijk te
maken. Via de handige chatfunctie kan snel informatie worden uitgewisseld. De app bevat daarnaast ook
nieuwsberichten, belangrijke data en allerlei andere
praktische zaken die leerlingen en ouders moeten weten
over de school.

Inloopavond groep 6, 7 én 8
26 november 2020 19.00-21.00 uur
Open Huis: de Hugo-Experience!
21 januari 2021 19.00-21.00 uur
Open lesmiddag + de Hugo-Experience 2.0!
27 jan. 2021 13.00-16.00 uur

OSG Hugo de Groot

Nachtegaalplein 53
3082 NK Rotterdam
T: 010-2831166
I: www.osghugodegroot.nl
@osghugodegroot

Olympia College
De school waar je leert door
te doen!

Het Olympia College is een openbare school voor praktijkonderwijs,
VMBO-PrO, VMBO-LWOO, Entree-MBO 1 en ISK. Op onze school zitten
jongeren van 12 tot en met 18 jaar die ondersteuning nodig hebben bij
het leren. Leren is namelijk niet voor iedereen even makkelijk, misschien
ook niet voor jou? Daarom krijg je bij ons veel persoonlijke aandacht en
begeleiding. Ook kijken we goed naar je interesses en je mogelijkheden.
Iedereen is ergens goed in!
We vinden het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn. Iedereen doet
ertoe en wordt geaccepteerd zoals hij of zij is, onafhankelijk van achtergrond en levensovertuiging.
Het Olympia College bereidt leerlingen zo goed mogelijk voor op hun leven na de middelbare school. Wij geven veel persoonlijke aandacht en proberen steeds een
stapje verder te komen. Zo geven we onze leerlingen de
beste kansen op een mooie toekomst. Kijk voor meer
informatie op onze website www.olympiacollege.nl.

Open dagen

Kom kennismaken met onze school tijdens een van
de open dagen!
20 januari 2021, 10 februari 2021 en 3 maart 2021

Olympia College

Olympiaweg 395, 3078 HT Rotterdam
T: 010-4835311, I: www.olympiacollege.nl
Contactpersoon: b.farih@olympiacollege.nl

Je kan tijdens de opleiding opstromen van praktijkonderwijs naar het VMBO of Entree (niveau 1).
Binnen Rotterdam is het Olympia College de enige
school waar een leerling met een advies praktijkonderwijs van de basisschool kan opstromen naar
het VMBO.

Onderwijs KRANT

Studie info punt Albeda helpt jongeren
een mbo-opleiding kiezen
jongeren in gesprek gaan,
ontdekken zij hun talenten, interesses en kwaliteiten. Wij kunnen hen zo
beter helpen bij het vinden van een passende opleiding. En we nemen echt
de tijd voor ze want het
gaat om hun toekomst.”

Ontdek
je talent

Wegwijs maken

tijdens een van onze
voorlichtingsactiviteiten

Wij helpen je kiezen

Online
open
huis

Meelopen

Proefstuderen
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Keuzecafé
MBD 21-22 drukwerk.

indd 1

25-09-20 11:00

Meer info vind je op albeda.nl/ontdek-je-talent

Bij Albeda weten ze dat
jongeren het vaak moeilijk vinden om de juiste
mbo-opleiding te kiezen.
Er zijn zo veel mogelijkheden en hoe weten ze nu
wat bij hen past? Fatma
Tambolat,
medewerker
voorlichting bij het Studie info punt van Albeda
spreekt dagelijks jongeren
die met deze en andere
vragen rondlopen. “Wij
zijn hét centrale infopunt
voor jongeren als het om
studiekeuzes gaat,” legt

Tambolat uit. “Zij komen
bij ons met allerlei vragen.
Bijvoorbeeld
leerlingen
van de middelbare school
die een studie moeten kiezen maar nog niet weten
wat bij hen past. We zien
vaak dat leerlingen kiezen
voor een opleiding zonder
een goed beeld ervan te
hebben. Vervolgens komen ze erachter dat ze het
niet leuk vinden. Dat willen we voorkomen. Maar
ook onze eigen studenten
kloppen geregeld bij ons

aan. Sommigen willen
doorstromen naar een
ander niveau of komen
erachter dat de opleiding
toch niet bij hen past. Bij
Albeda helpen we je kiezen door écht met je in
gesprek te gaan en jouw
talenten te ontdekken.
We stellen bijvoorbeeld
vragen als ‘Wat vind je
leuk en waar ben je goed
in? Wie is je voorbeeld of
waar droom je van?’ Door
deze vragen en de open
manier waarop wij met de

Jongeren hebben ook
vaak praktische vragen
over het mbo. Fatma:
“Ze willen weten hoe het
mbo werkt, wanneer je je
moet aanmelden voor een
opleiding en hoe een intakegesprek gaat. Of welk
niveau bij hen past en of
je ook met havo naar het
mbo kan. Dat zijn heel
belangrijke vragen, dus
stel deze gerust.” Soms
hebben jongeren extra
hulp en begeleiding bij
hun keuzeproces nodig.
Welkom@ Albeda werkt
hiertoe nauw samen met
het Studie info punt en
biedt deze groep jongeren
maatwerk bij de intake en
ondersteuning om hen zo
te begeleiden naar een
bewuste en reële loopbaankeuze.

Om jongeren wegwijs
te maken zijn er diverse
voorlichtingsmomenten
bij Albeda. Zoals het online open huis, (online)
keuzecafé, (online) open
dagen en proefstuderen
of meelopen. Al deze
voorlichtingsmomenten
staan overzichtelijk op
albeda.nl. Je vindt daar op
welke manier ze plaatsvinden (online of op locatie)

en op welke data en tijden.
“En je bent natuurlijk altijd
welkom bij het Studie info
punt van Albeda.”, aldus
Fatma. “Je kunt met ons
chatten, mailen, appen en
bellen. Langskomen kan
ook, maar maak dan eerst
een afspraak in verband
met de corona maatregelen. Onze voorlichters en
ik helpen je graag bij je
studiekeuze!”

Studie info punt Albeda:
Chat via de oranje op de button op de website
Bel 010 290 10 20
Mail albeda@albeda.nl
WhatsApp 06 508 41 922 of 06 484 11 362
Instagram @albedastudieinfopunt

De wereld ligt voor je open… Lentiz | MBO Barendrecht
leidt toekomstmakers op!

Kom naar het
VAVO Rijnmond
College

Kom
erbij!
VIND JOUW
MBO-OPLEIDING
BIJ DA VINCI

Wij bieden dag- en avondonderwijs
voor leerlingen van 18 jaar en ouder
(en, onder voorwaarden, vanaf 16 jaar).
Je kunt kiezen voor een volledig
vakkenpakket of enkele vakken.
Aanmelden kan vanaf mei 2021.
Onze opleidingen:
• Examenklassen mavo/vmbo-tl, havo en vwo
• Mavo 4, certificaten, Alvast mbo
• Havo X (2-jarig) havo 5 , certificaten
• Vwo-snel: 5 en 6 in één jaar, vwo 6, certificaten

Opleidingen voor volwassenen 21+:
• Mavo Frans en Spaans
• Havo: kunst, geschiedenis, filosofie, Frans
en Spaans
• Vwo: geschiedenis, Italiaans en Spaans.

Schakelopleiding voor hoog opgeleide
anderstaligen
Locatie:
Posthumalaan 90, 3072 AG Rotterdam
T: 088 945 30 00
E: info@vavorijnmondcollege.nl

DAVINCI.NL

www.vavorijnmondcollege.nl

college

Maak je de stap naar het
mbo? Dan ligt er een wereld aan mogelijkheden
voor je open: van apothekersassistent tot robotprogrammeur en van
ondernemer tot personal
trainer. Daarbij hangt het
er natuurlijk ook een bee
tje vanaf welke profielkeuze je hebt gemaakt.
Maar vooral: waar ligt je
talent en je interesse?
Misschien weet je al precies wat je wil doen; hou
je heel erg van kinderen
of van auto’s of van koken en bakken. Of je
vindt het belangrijk om
iets bij te dragen aan de

maatschappij. Dan wil je
bijvoorbeeld werken in de
zorg of bij de politie, bijdragen aan een schoner
klimaat of een app ontwikkelen die helpt om corona te bestrijden.
Maar misschien weet je
het nog helemaal niet.
Of je vindt zo veel dingen
leuk, dat je moeilijk kunt
kiezen. Of je hebt een beperking en je weet niet of
je daarmee wel alles kan
wat je graag zou willen.
Of je weet wel wat je wil
worden, maar je weet niet
welke studie je daarvoor
moet volgen.
Wat jouw situatie ook
is, bij het Da Vinci College weten we dat er altijd
veel meer mogelijkheden
zijn dan je nu misschien

denkt. En we helpen je
graag je kansen te pakken
en de opleiding te vinden die het beste past bij
jouw ambities. We zetten
onze deuren graag voor
je open. Fysiek én online.
Waar we dit jaar, door corona, minder activiteiten
op onze schoollocaties
kunnen organiseren, zijn
we extra actief via onze
website en onze socials.
Je kunt vragen stellen,
kennismaken, testjes doen
en meer te weten komen
over de verschillende werelden waarin je later aan
het werk kan.
We hopen je de komende maanden te zien! In
het echt of anders online.
Hou de website in de gaten voor alle activiteiten:
www.davinci.nl.

Lentiz | MBO Barendrecht is een
school middenin de Dutch Fresh
Port in Barendrecht/Ridderkerk,
op loopafstand van het station.
Jongeren moeten voortdurend
keuzes maken in onze maatschappij, die zich continu ontwikkelt.
Onze school bereidt studenten
daarop voor en leidt “toekomstmakers” op door middel van eigentijdse en vernieuwde opleidingen.
Business & Management is een brede op-

leiding voor jongeren die
commercieel en ondernemend ingesteld zijn, gericht op de agrologistiek.
De opleiding is internationaal gericht. Er zijn
volop uitdagende banen
in de agrologistiek. Deze
opleiding past uitstekend
bij het regionale bedrijfsleven.

Dierverzorging is een

opleiding voor de dierenvriend! Als je een passie
voor dieren hebt, graag
met dieren werkt en ze

verzorgt, advies en informatie geven leuk vindt,
praktisch bezig wil zijn en
aanpakken is jou op het lijf
is geschreven? Dan past
de opleiding Dierverzorging bij jou!
Studenten die graag werken aan een duurzame en
groene leefomgeving kunnen terecht bij de opleiding Hovenier. De pro-

jecten in deze opleiding
gaan over de groene
inrichting in en rond gebouwen. In het echt leren en samen met klan-

ten werken aan een
duurzame toekomst,
wie wil dat niet?
In de opleiding Groen,
Grond & Infra leer je
veilig werken met, en
het afstellen van, grote machines. Veiligheid
en verantwoordelijkheid zijn belangrijke
thema’s in de opleiding. Groen, Grond &
Infra is overal om je
heen. Voel jij je hierdoor aangesproken?
Dan is deze opleiding
zeker iets voor jou.
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WELKOM OP HPC ROTTERDAM!
HPC Rotterdam bestaat uit drie scholen voor praktijkonderwijs in Rotterdam.
De scholen staan verspreid over de stad en er is er dus altijd een HPC bij jou in
de buurt. De drie HPC scholen werken samen, maar elke school is ook uniek met
een eigen karakter. Wil jij weten of er een school is die bij jou past?
Lees dan verder op deze pagina.

9

Onderwijs KRANT

Het Praktijk College Charlois
Jij doet het!
Wat leuk dat je meer wil weten over onze school. We vertellen je graag
meer want wij zijn trots op onze mooie school en leerlingen. Onze school
is klein en daardoor kent iedereen elkaar. Dat vinden we belangrijk. Onze
klas-sen hebben maximaal 16 leerlingen en elke leerling heeft een eigen
mentor. We staan voor al onze leerlingen klaar en dat betekent ook dat
wij pesten aanpakken. Iedereen voelt zich snel thuis omdat het altijd heel
gezellig is.
Praktijkonderwjs

HPC Charlois en een school voor Praktijkonderwijs. Bij ons op school leer je dus vooral door
lekker aan de slag te gaan, dingen uit te proberen en te doen. We hebben 6 richtingen waarin
je certificaten kunt halen: techniek, groen, zorg en welzijn, logistiek, horeca en detailhandel.
Natuurlijk krijg je ook vakken als Nederlands en rekenen.

www-hpc-charlois.nl

PRO+ met MBO

Bij ons op school krijgt elke leerling leerstof op eigen niveau. Zo volgt elke leerling dus
een eigen route. Deze route wordt afgesloten met passende vakcertificaten. Leerlingen
die goed kunnen werken in de praktijk kunnen een Pro-diploma halen. Na onze school ga
je aan het werk in de baan die bij je past. Wanneer je na onze school verder wilt leren,
kun je bij ons op school een mbo-1 diploma halen. Daarna ga je naar een andere school
voor mbo-2.

Open dagen
zaterdag 30 januari
10.00-14.00 uur
woensdag 3 februari
13.00-18.00 uur

Leuke dingen doen!

We vinden het belangrijk om samen met jou te ontdekken wat je leuk vindt
en waar je goed in bent. Daarom organiseren we naast de lessen ook veel
extra dingen zoals workshops muziek, klimmen en voetbal of allerlei uitjes en
zélfs ons eigen festival. Allemaal kansen om te ontdekken wie je bent en wat je wil worden.
Ons motto is ‘jij doet het!’ en samen met jou gaan we op zoek naar wie jij zal worden na onze mooie school!

Voor meer informatie over HPC Rotterdam:
Mevr. J. Visser (Directeur scholengroep HPC Rotterdam),
jvisser@lmc-vo.nl of 06-33908324

Het Praktijk College Centrum
Talent in Praktijk!
Op school ga je ontdekken wat jouw droombaan is en waar jouw talenten
liggen. Dit doe je tijdens lessen, stages, trainingen, excursies en praktijkopdrachten. Wij geloven erin dat iedereen een eigen talent heeft. Daarom
is ons motto ‘Talent in praktijk’. Onze school is op veel gebieden uniek. Zo
hebben we bijvoorbeeld verschillende TOP Academies. Alle personeelsleden hebben veel tijd en aandacht voor jou en denken graag met je
mee.
Talent in praktijk

Op onze school zitten
ongeveer 200 leerlingen. Hierdoor kent
iedereen elkaar. We
hebben
duidelijke
afspraken en gaan
respectvol met elkaar om. Iedere leerling mag zichzelf zijn.
Tijdens je periode op
school
ga je veel leren tijdens je lessen,
oefenen in de praktijk en stage lopen. Daarnaast ga je
ontdekken waar je goed in bent. Misschien vind je contacten met andere mensen leuk en is werken in een van
de vele winkels in de Rotterdamse binnenstad écht iets
voor jou. Of misschien ontdek je dat je een groot talent
hebt voor de techniek of de horeca.

Aan het werk of verder leren

Je krijgt de mogelijkheid om verschillende certificaten,
(deel)diploma’s en branchediploma’s te halen voor bijvoorbeeld Nederlands, rekenen, Engels of voor de praktijkvakken. Wij willen jou graag helpen om het beste uit
jezelf te halen. Om je zo goed mogelijk voor te bereiden op de arbeidsmarkt hebben we verschillende TOP

Academies opgericht. Een voorbeeld hiervan is een samenwerking met de Bijenkorf. Wij willen graag dat je
straks na jouw schoolperiode een betaalde baan hebt
waar jij blij van wordt of waar je misschien nog verder
kunt leren.

De jobcoach helpt jou

Onze jobcoaches hebben
contact met veel verschillende bedrijven. Zij gaan
samen met jou op zoek
naar een leuke stageplek en
zorgen ervoor dat alles goed
wordt geregeld.

IOP & portfolio

Alles wat je gaat leren, staat in jouw eigen Individueel
Ontwikkel Plan (IOP). Dit plan bespreek je meerdere keren in het schooljaar met je mentor, docenten, jobcoach
en ouders of verzorgers. Ook houd je je eigen portfolio
bij. Hierin staan al jouw beoordelingen en kun je laten
zien wat je hebt gedaan en geleerd.

Samen met thuis

We houden intensief contact met thuis. We spreken je
ouders of verzorgers als je een nieuw rapport krijgt en

Kun je niet op de open dagen komen maar wil je wel meer weten? Kijk dan op onze site. Hier kun je ook een afspraak Ook leuk! Op onze Insta zie je de leuke dingen die onze
maken voor een rondleiding.
leerlingen doen: hpc_charlois

Open dagen

Het Praktijk College Zuidwijk
Wij weten dat je het kan!

woensdag 27 januari
14.00-18.00 uur
vrijdag 12 februari
15.00-20.00 uur
zaterdag 13 februari
10.00-14.00 uur
woensdag 10 maart
14.00-18.00 uur
vrijdag 12 maart
15.00-20.00 uur
we overleggen drie keer per jaar, samen met jou, hoe
het met jou gaat. Ook komt je mentor elk jaar op huisbezoek. Het is altijd leuk als jij je eigen plek kunt laten
zien. Naast deze afspraak houden we contact met thuis
via de mail of via WhatsApp. Zo maken we met elkaar
van jouw schooljaren een succes!

Leuke activiteiten

Je werkt hard op school, maar je zult ook leuke dingen doen naast de lessen. De leerlingen zijn altijd heel enthousiast over de jaarlijkse
activiteiten. In het eerste jaar ga je op werkweek, zodat
iedereen elkaar leert kennen. In de andere jaren organiseren we andere activiteiten en excursies. Het hele
schooljaar zijn er veel leuke dingen te doen, zoals de
sportdag, het schoolfeest, een voorstelling of de schoolreis.
Voor meer informatie:
Contactpersoon:
Mevr. J. Jansen (locatiedirecteur)
jjansen@lmc-vo.nl of 06-20881808
of volg ons op www.instagram.com/hpccentrum

Aandacht

Wij hebben een vijf-gelijke-dagen rooster. Dit betekent
dat je iedere dag van 08.30 tot 14.45 uur op school
bent. Je start en eindigt je dag bij je mentor. Je zit in een
kleine klas. Dus je mentor heeft aandacht voor iedereen
en daar bouw je een band mee op.
Fase-onderwijs
Op onze school werken wij niet in leerjaren, maar in drie
fasen. Wanneer je bij ons op school komt, start je in fase
één, de zelfredzaamheidsfase. In deze fase leer jij hoe
je voor jezelf, maar ook voor anderen moet zorgen.
Wanneer je de eerste fase hebt afgerond ga je naar
fase twee, de beroepsoriëntatie-fase. In deze fase ga
je onderzoeken in welke sector je zou willen werken. Je
kunt kiezen uit techniek, detailhandel, horeca of zorg &
welzijn.
Als jij er klaar voor bent, maken we de overstap naar de
laatste fase, de beroepsgerichte fase. Nu gaan we voor
het echte werk!
Samen met jou gaan we op zoek
naar een passende stageplek.
Keuze-uren
Naast de praktijkvakken,
Nederlands, rekenen, burgerschap, Engels, digitale vaardigheden, sociale
vaardigheden,
beeldende
vorming en gym, krijg je ook

HPC Zuidwijk staat nu nog in Rotterdam Charlois, maar in voorjaar
2021 gaan wij verhuizen naar een schitterend nieuw schoolgebouw,
in de wijk Zuidwijk! Wij zijn een kleine veilige en gezellige school met
ongeveer 180 leerlingen, waar iedereen elkaar kent. Wij vinden het belangrijk dat je iedere dag met plezier naar school gaat. Om dat te bereiken, moet jij dingen doen die jij leuk vindt! Samen met je mentor ga
jij op zoek naar jouw interesses. Wij hebben het onderwijs zo ingericht
dat jij in je eigen tempo op ontdekkingstocht gaat naar jouw toekomst.
hebben wij keuze-uren Vrije Tijd. Jij bepaalt dan welke
lessen je wilt volgen. Denk maar eens aan koken, sporten, muziek, drama of dans.
MBO-1
Een beperkt aantal leerlingen gaat verder leren, zo werken wij samen met een ROC-school. Leerlingen kunnen
op onze school het mbo-1 diploma behalen.
Van inspanning naar ontspanning
Het schooljaar starten we met een brugklaskamp, zodat
je je klasgenoten leert kennen. Ieder jaar gaan we op
schoolreis en hebben we themaweken, sportdagen en
minimaal één schoolfeest. Daarnaast heeft iedere klas
een aantal uitstapjes naar onder andere musea, muziek
of toneel.
Open dagen
Wij willen jou graag onze school laten zien!
Je kunt hiervoor naar één van onze open dagen komen,
óf je maakt een afspraak met onze ondersteuningscoördinator of teamleider.

Open dagen
woensdag 27 januari
14.00-18.00 uur
Het Praktijkcollege
Zuidwijk

woensdag 10 februari
14.00-18.00 uur

Huismanstraat 30
3082HK Rotterdam
T: 010-2974580
I: www.hpc-zuidwijk.nl
E: hpc-zuidwijk@lmc-vo.nl

Mw. J. Smulders, Ondersteuningscoördinator
Onderbouw			 T: 06-46625601
Hr. J. Oren, Teamleider		
T: 06-19293776
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Vak College Zuidrand start
ook mavo voor sport & lifestyle
De echte doorzetter, die zichzelf en anderen graag verbaast door topprestaties te behalen, zit goed op Vak College Zuidrand. Want op de
Rotterdamse vmbo-school spelen elementen uit de sport een belangrijke
rol in het onderwijs. ,,Komend schooljaar starten we bovendien met een
mavo voor sport & lifestyle”, vertelt locatieleider Hans Waning.
Sportieve elementen

De school heeft voor
vmbo basis kader en
gemengde leerweg de
profielen
Dienstverlening en Producten en
Zorg en Welzijn. Met de
mavo loopt Vak College
Zuidrand, in samenwerking met Veenoord, vooruit op de verhuizing naar
het Stadionpark. Door
deze nieuwe richting nu
al te starten, wordt ingespeeld op de toekomst.
Het verschil met de huidige vmbo-opleiding is dat
er minder praktijkuren zijn
in de bovenbouw, maar
er wordt wel examen gedaan in een component
van sport of lifestyle.
Binnen het onderwijsconcept wordt een koppeling
gezocht met sportieve
elementen. ,,Leren is topsport, maar leren is ook

samenwerken en plezier”,
geeft Hans aan. ,,Net als
in de sport doe je een beroep op vaardigheden als
doelen stellen, uitdagingen aangaan en de verantwoordelijkheid nemen
voor je eigen leerprestaties. En dat gaat niet altijd
vanzelf. Het is een proces
van vallen en opstaan. Je
moet veel trainen om te

kunnen presteren. De ene
keer is bij wijze van spreken een conditietraining
nodig, de andere keer een
techniektraining.”

Verwachtingsgesprekken

Vak College Zuidrand stimuleert de leerlingen om
eigen
verantwoordelijkheid te nemen voor de

leerprestaties.
Daarbij
spelen verwachtingsgesprekken een belangrijke
rol. ,,We voeren die vier
keer per jaar, in de aanwezigheid van de ouders.
De leerling bepaalt hierin
de lijn. De vorderingen
komen aan bod, maar de
leerling geeft ook aan wat
hij moeilijk vindt en wat er
nodig is. Als school kijken
we mee om te zien waar
we kunnen helpen, maar
geven we ook onze eisen
aan”, legt Hans uit. In de
eerste drie leerjaren zit
er een bepaalde opbouw
in, waarbij de leerlingen
steeds meer verantwoording krijgen. Uiteindelijk
ontstaat hieruit een gepersonaliseerde leerlijn.
,,Stel dat je voor wiskunde
alleen tienen haalt, maar
voor Engels alleen maar
vieren. Dan zou je lesuren

kunnen omwisselen
en dus meer tijd
aan Engels kunnen
besteden. We hebben deze werkwijze
ook bedacht om
de leerlingen te leren dat niet alles
je overkomt, maar
dat je wel degelijk invloed kunt uitoefenen op de manier
waarop dingen verlopen.”
De kleine, veilige school op Zuid houdt er van om de
leerlingen uit te dagen
om hun doelen te behalen. ,,Dat doen we
eigenlijk constant, in
de vorm van challenges. Door onze aanpak
willen we bereiken dat
de leerlingen het leuk
gaan vinden om het
beste resultaat neer te zetten en de persoonlijke lat weer
ietsje hoger te leggen. Onze docenten zijn daarbij de
coaches”, sluit Waning af.
Nieuwsgierig hoe er gewerkt wordt op Vak College
Zuidrand? Bezoek dan een van de Open Dagen. In principe is het de bedoeling om op afspraak te werken, zodat de rondleidingen in kleinere groepen kunnen worden
gehouden.
De Open Dagen zijn op:
Woensdag 27 januari van 14.00 – 17.00 uur
Zaterdag 13 februari van 10.00 – 15.00 uur
Woensdag 17 februari van 14.00 – 17.00 uur
Woensdag 3 maart van 14.00 – 20.00 uur

Vak College Zuidrand

Beumershoek 3, 3085 EA Rotterdam (bij de Slinge)
I: www.vakcollegezuidrand.nl

VAVO Rijnmond College
één jaar worden gedaan. Maar er zitten ook mavisten
in de schoolbanken, die alvast aan een mbo-opleiding
zijn begonnen. Dat is mogelijk als zij voor niet meer dan
twee vakken zijn gezakt. Zij gaan overdag naar het mbo
en volgen ’s avonds onderwijs bij het VAVO Rijnmond
College, zodat ze alsnog hun mavo-diploma behalen en
geen tijdverlies oplopen.
Francien Ottenheym (docent)

De leerlingen op het VAVO Rijnmond College hebben
een verschillende achtergrond. Een groot deel van hen
is gezakt op de mavo, havo of het vwo en probeert
daarom alsnog het diploma of de benodigde certificaten
te behalen. Het komt echter ook voor dat zij wel een
diploma hebben, maar met het oog op de vervolgstudie een herprofilering nodig hebben en daarvoor enkele
vakken volgen. Daarnaast krijgen volwassenen van 21
jaar of ouder de mogelijkheid om een opleiding in een
bepaald vak te volgen. Denk bijvoorbeeld aan een taal
die zij nodig hebben in hun werk. De weg naar een diploma verloopt bij het VAVO Rijnmond College via uiteenlopende trajecten. Zo zijn er versnelde routes voor
de havo of het vwo, waarbij de laatste twee leerjaren in

,,Als je weet waar je aan begint en
een doel hebt, is het leuk om weer
naar school te gaan”
Antoinette (leerling 21+ Frans havo)
gen en samen met hen op zoek ga naar een passende
voorbereiding op hun examen”, zegt ze.

Van diploma’s en certificaten tot herprofilering
en extra opleiding

Uitgebreide begeleiding

Francien Ottenheym is docent op het VAVO Rijnmond
College. Zij vertelt dat het pedagogisch klimaat niet te
vergelijken is met het voortgezet onderwijs. ,,Het is
écht anders dan een ‘reguliere’ middelbare school. De
meeste leerlingen zijn tussen de 18 en 21 jaar. Zij zijn
dus volwassen en zo behandelen wij ze ook. Voor mij
is wederzijds vertrouwen de basis van goed onderwijs.
Ik merk dat ik veel persoonlijk contact heb met leerlin-

Nieuwe Experience College van start
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Challenges

Je diploma behalen bij het
Heb je, om welke reden dan ook,
je diploma nog niet behaald en wil
je graag alsnog slagen? Dat kan
bij het VAVO Rijnmond College!
De onderwijsinstelling heeft een
breed aanbod aan voltijd- en deeltijdopleidingen en biedt leerlingen
de mogelijkheid om zowel overdag
als ’s avonds onderwijs te volgen
bij gespecialiseerde docenten.

Onderwijs KRANT

Naast de begeleiding door docenten en mentoren,
kunnen de leerlingen daarbij indien nodig ook extra
hulp krijgen van leerlingbegeleiders. Volgens Francien draagt dit bij aan het succes. ,,Dat leerlingen op
hun vorige school nog geen diploma behaald hebben,
heeft vaak een reden. Ik vind dat iedereen een tweede
kans verdient. Sommige leerlingen hebben wat extra
tijd, begeleiding en aandacht nodig om hun middelbare schoolperiode succesvol af te ronden. Als leerlingen
dan bereid zijn om zelf verantwoordelijkheid te nemen
voor hun eigen leerproces en de motivatie hebben om
een diploma te halen, dan zitten ze bij ons op de juiste
plek!”

VAVO Rijnmond College

Posthumalaan 90, 3072 AG Rotterdam
T: 088-9453000, I: www.vavorijnmondcollege.nl
E: info@vavorijnmondcollege.nl

Foto: leerlingen met docent tijdens de open dag

Na een intensieve verbouwing konden de deuren van
het nieuwe Experience College deze week volledig
open, om de ruim 500 leerlingen te verwelkomen. Zij
wandelden verwachtingsvol het ruime, lichte gebouw
in, waar in de zomervakantie werkelijk niets onaangeraakt is gebleven.
Het Experience College is
een nieuwe vmbo, voortgekomen uit de scholen
Melanchthon
Mathenesse en Gijsbert Karel
van Hogendorp. Het bestaande gebouw aan de
Spaanseweg 101 in Rotterdam heeft gedurende
de zomermaanden een
complete
metamorfose
ondergaan. De verdere
inrichting van het gebouw
zal naar verwachting eind
dit jaar zijn afgerond.
Leerlingen kunnen nu gebruik maken van de meest
moderne faciliteiten en
vele
multifunctionele
ruimtes. Zo is er bijvoorbeeld het
‘PIE-lab’, het ‘Zorg & Welzijn plein’, het ‘X-Medialab’ en het ‘Experience
Centre’.
Onderwijsconcept
Leerlingen kunnen er naar
hartelust
experimenteren, creëren, onderzoeken
en ontdekken. Deze vier
‘paden’ vormen de rode
draad binnen het onderwijsconcept. Iedere leerling kiest hierin zijn of haar
eigen volgorde. De één
start met experimenteren
en ontdekken; de ander is

meer van het creëren en
gaat daarna pas over tot
onderzoek.
Elke leerling denkt, doet,
kijkt en leert immers anders. Meteen vanaf het
begin worden leerlingen
aan de hand van praktische opdrachten geprikkeld en uitgedaagd. Zij
maken gebruik van moderne apparaten zoals lasercutters en 3D-printers.
Verder maken zij zich diverse computerprogramma’s eigen, en houden
zich bezig met robots, virtual reality camera’s en de
‘green screen’. De brede
kennis en vaardigheden
die leerlingen op een voor
hen passende en prettige
manier opdoen, kunnen zij
later in elk beroep toepassen.
‘XL-mentor’
Brugklasleerlingen krijgen
wekelijks minstens 12 uur
les van een XL-mentor.
Iedere klas heeft twee
mentoren, die elk de helft
van een klas onder zijn of
haar hoede heeft. Hiermee borgt de school dat
er aan leerlingen maatwerk wordt geleverd in
de begeleiding gedurende de gehele schooltijd.

De nieuwsgierigheid die
de leerlingen van nature hebben, mogen zij de
vrije loop laten waardoor
zij al doende in een actieve ‘leerstand’ komen.
Onder begeleiding van de
XL-mentor komen leerlingen erachter voor welke
vakken zij aanleg hebben
en welke zij leuk vinden.
Daarin gaan zij de verdieping zoeken en zich verder
ontwikkelen.
Sterk Techniekonderwijs: óók de buurt
profiteert
Dankzij de financiële ondersteuning via Sterk
Techniekonderwijs
beschikt de school over state-of-the-art faciliteiten
om een stevige impuls te
geven aan de interesse
voor techniek bij jonge
mensen. Een belangrijke
toevoeging aan de wijk
en de stad, waarvan leerlingen én buurtbewoners
gebruik kunnen maken.
Zo zijn en worden er contacten gelegd met basisscholen in de regio, om
hen uit te nodigen vooral
van de faciliteiten en kennis gebruik te maken. Andersom zullen docenten

www.lmc-vo.nl
Het Experience College is onderdeel van LMC Voortgezet Onderwijs (LMC-VO). LMC-VO biedt interconfessioneel en algemeen bijzonder onderwijs aan in Rotterdam en omstreken.
Binnen de 23 vestigingen zijn alle onderwijsniveaus vertegenwoordigd, van praktijkonderwijs tot en met vwo. De vestigingen
zijn kleinschalig, persoonlijk en veelzijdig en beschikken alle over
een nadere profilering.
bezoeken brengen aan basisscholen, om de wereld
van de techniek onder de
aandacht te brengen bij
basisschool leerkrachten
en scholieren.
Profielen
In de onderbouw krijgen
leerlingen 8 ‘XL-lessen’
(praktijkvakken) uit de
domeinen Media & Business; Technology; Health
& Care en Art & Tech.
Vanaf leerjaar drie kunnen
de leerlingen een keuze
maken uit één van de drie
profielen: MVI (Media,
Vormgeving & ICT); PIE
(Produceren, Installeren &
Energie) en Z&W (Zorg &
Welzijn). Uit de profielen
Economie & Ondernemen
en Horeca, Bakkerij & Recreatie kunnen leerlingen
keuzevakken kiezen.
Op het Experience College worden alle leerwegen
binnen het vmbo aangeboden, met of zonder

lwoo: basis- en kaderberoeps, gemengde leerweg
en tl/mavo.
Media Mavo
Vmbo-tl leerlingen krijgen
meteen al vanaf het eerste leerjaar les in Media,

Vormgeving & ICT. Zij gaan
via de XL-lessen intensief
aan de slag met vakken
als film, fotografie, design, gamedesign en ICT.
Zie ook:
www.xcollege.nl.
Experience College
Spaanseweg 101
3028 HW Rotterdam
T: 010 - 437 16 00
I: info@xcollege.nl
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Calvijn Groene Hart
blijft leerlingen uitdagen
om grenzen te verleggen

mavo-, havo- en vwo-niveau. Leerlingen die hiervoor in aanmerking willen
komen, moeten die keuze
vooraf motiveren. Voor de
intake sturen zij een filmpje op, waarin zij zichzelf
presenteren. De resultaten zijn heel mooi om te
zien en te horen.’

Leerlingen die in een veilige omgeving een diploma op het vwo, de havo
of mavo willen behalen, zitten goed op Calvijn Groene Hart. Met behulp
van een veelzijdig lesprogramma daagt de christelijke school iedereen uit
de grenzen te verleggen. Beleidsadviseur en coördinator werving Desirée
Berkhout en tto-teamleider David Williams lichten in een gesprek met de
redactie graag enkele onderdelen toe.

Tto 2.0
Het tweetalig onderwijs
(tto) op Calvijn Groene
Hart valt nog altijd onder de kwaliteitsnormen
van Nuffic. Het programma heeft echter een upgrade gekregen, oftewel
tto 2.0. ‘Daarin onderscheiden we drie belangrijke pijlers: taalvaardigheid in het Engels,
wereldburgerschap
en

persoonsontwikkeling.
We richten ons hiermee
op het functioneren in
een internationaler wordende samenleving. Hierdoor krijgen de leerlingen
meer inzicht in de wereld
en geven we hun de mogelijkheid zichzelf beter te
leren kennen. Know the
world, know yourself, zeg
ik in dat verband weleens,’
vertelt David.

Bovendien
zoekt
de
school actief naar partners voor internationale
samenwerkingsprojecten.
David hoopt dat hierdoor
een gevarieerd uitwisselingsproject ontstaat. ‘In
de huidige tijd hoef je niet
meer daadwerkelijk naar
het buitenland. Dankzij
online ontmoetingen via
programma’s als Teams,
Zoom en Skype kunnen
leerlingen ook heel goed
contact onderhouden met
leerlingen in andere landen. Je voert internationale gesprekken en bouwt
tegelijkertijd een relatie
op. Als het dan straks
weer veilig is, kan er wellicht toch een ontmoeting
plaatsvinden, want dat
blijft wel de kers op de
taart. Onze school biedt
tto-onderwijs aan op

Sport
Sinds vorig schooljaar
biedt Calvijn Groene Hart
bovendien weer sport aan
op alle niveaus, dus ook in
de vwo-brugklassen. Voor
de leerlingen die sport
kiezen, staan er extra uren
lichamelijke opvoeding op
het rooster, maar is er ook
ruimte voor allerlei verdiepende sportactiviteiten
en -excursies. ‘In deze bijzondere tijd zijn sommige
onderdelen uiteraard wel
onder voorbehoud,’ zegt
Desirée. Er bestaat een
doorlopende sportleerlijn
voor mavo en havo, maar
het blijkt dat dit eveneens
ook goed samen gaat
met het vwo-onderwijs.
De deur staat nu dus ook
weer wagenwijd open
voor sportieve vwo’ers.

SCHOOL4SPORT&LIFESTYLE
Veenoord is een vmbo voor Sport & Lifestyle waar leerlingen worden uitgedaagd om
eigen grenzen te verleggen, talenten te
ontdekken en skills te ontwikkelen. Er is
veel aandacht voor thema’s als sport,
gezondheid en voeding maar ook voor
design, media en business. Samen met een
coach werkt elke leerling aan persoonlijke
doelen. Veenoord is een school die volop in
beweging is en werkt volgens een eigen
methode. Ale Wynia, directeur, legt het
uit.
Kennis, skills en talenten “Een leerling moet
zijn eigen weg kunnen vinden in een steeds complexer wordende samenleving. Wij zorgen ervoor
dat hij maximaal is voorbereid op een succesvolle
volgende stap na het behalen van het diploma.
Daarvoor heeft een leerling kennis nodig, hij
moet beschikken over skills. Belangrijker nog is
dat een leerling zijn eigen talenten kent en weet
waar hij goed in is. Deze drie pijlers staan centraal
in de Veenoordmethode.”
Skillsblokken Skills ontwikkelen doen leerlingen vooral in de praktijk. Samen wordt gewerkt
aan challenges: opdrachten waarin ‘echte’
producten of projecten bedacht en uitgevoerd
worden. Challenges vinden vooral plaats tijdens
de skillsblokken: Media & Design, Business &
Events, Food & Health en Tech & Future.

“In de skillsblokken zie ik gemotiveerde leerlingen die trots zijn op samen behaalde eindprestaties. Een gemotiveerde leerling leert en ontwikkelt zich voor twee”, vertelt Wynia. “In deze lessen
maken leerlingen vanaf dag één ook kennis met
de verschillende beroepsprofielen. Een goede
sectorkeuze maken aan het eind van klas 2 wordt
een stuk eenvoudiger.”

Verken-je-grenzen-programma
Al enkele jaren biedt Calvijn Groene Hart leerlingen uit
groep 8 van de basisscholen de mogelijkheid deel te nemen aan het uitdagende Verken-je-grenzenprogramma.
Leerlingen met een vwo- of havo-/vwo-advies komen
in aanmerking voor deze kennismaking met de volgende stap in hun onderwijsleven. ‘Momenteel zijn er zelfs
twee groepen. De deelnemende achtstegroepers krijgen
gedurende acht weken lessen in onderzoeksvaardigheden, waarbij bijvoorbeeld microscopie van het vak biologie aan bod komt. Bij economie doen de leerlingen
onderzoek rond het thema ‘Arm en rijk’,’ legt Desirée uit.
‘Na de jaarwisseling start het tweede deel van dit uitdagende programma, waarbij de deelnemende leerlingen
de mogelijkheid krijgen het Anglia-certificaat te behalen.’ De lessen vinden plaats op dinsdagochtend onder
schooltijd en worden enthousiast ontvangen. Voor het
tweede blok is iedereen met een vwo- of havo-/vwo-advies nog van harte welkom aan te sluiten. Aanmelding
hiervoor dient via de basisschool plaats te vinden.
Momenteel werkt de school hard aan het voorlichtingsproces voor basisschoolleerlingen en hun ouders. Calvijn Groene Hart wil graag een open dag houden, maar
denkt nog na over de manier waarop. Via de website
en zelfs een heuse Open Dag App kan iedereen hierover informatie ontvangen. ‘Dat past wel bij ons. Wij
willen doorgaan met ons onderwijs, maar uiteraard wel
rekening houden met alle veiligheidsvoorschriften,’ sluit
David af. Op de website is bovendien meer informatie
te vinden over masterclasses en proeflessen. De school
kijkt al uit naar de belangstelling van de basisschoolleerlingen en hun ouders of verzorgers.

CSG Calvijn Groene Hart

Haarspitwei 11, 2992 ZB Barendrecht
T: 0180-390393, I: groenehart.calvijn.nl
Alle actuele informatie over de open dag, masterclasses en proeflessen is te vinden op de website van Groene Hart, groenehart.calvijn.nl

PROFIELEN BOVENBOUW:
Zorg&Welzijn
Dienstverlening&Producten
Economie&Ondernemen
Bewegen is gezond
Sportklasleerlingen krijgen een gevarieerd
aanbod van sporten voorgeschoteld. Lifestyleleerlingen krijgen dans aangeboden in de Active
Zone op school. “Bewegen is gezond en leidt tot
betere prestaties in de klas. Ik zie ook dat leerlingen veel plezier hebben. Plezier hebben op
school is belangrijk!”
Diploma op niveau
Vier jaar lang wordt toegewerkt naar het behalen
van het diploma. In maatwerkuren besteden
leerlingen extra aandacht aan vakken die ze lastig
vinden. Ze volgen een persoonlijke leerroute en
worden uitgedaagd om vakken op een hoger
niveau te doen. Wynia licht toe: “Veel leerlingen
halen een gedifferentieerd diploma. Zo hebben
sommigen vakken op mavo-niveau afgesloten.”

OPEN DAGEN

SPORT&LIFESTYLE

woensdag 27 januari 14.00 - 20.00
zaterdag 13 februari 10.00 - 15.00

Vanaf 2021 start Veenoord de mavo-opleiding
voor Sport & Lifestyle en kunnen leerlingen met
een TL-advies terecht. “Met deze nieuwe opleiding kunnen ook mavo-leerlingen profiteren van
de Veenoordmethode: skills ontwikkelen, talenten ontdekken en een diploma halen in een
omgeving die Sport & Lifestyle ademt. Dat
hebben we nog niet in Rotterdam.”

www.veenoord.info
KICK-OFF

OPEN LESMIDDAG

woensdag 25 NOVEMBER 14.15-15.45
overige data 2020: 25-11 9-12

2021: 20-1 3/17-2 3/10-3
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Kies voor Techniek!
In het tweede leerjaar van het voorgezet onderwijs moeten leerlingen
kiezen voor een profiel. Een belangrijke keuze want dit vormt de basis
voor de vervolgopleiding. De opleidingen van Techniek College Rotterdam sluiten naadloos aan op een aantal van deze profielen.
ploma M&T (Mobiliteit &
Transport) of de sector
Techniek, dan stroom hij/
zij gemakkelijk door naar
een vervolgopleiding bij
Mobiliteit. Leerlingen die
MVI of D&P of de sector
techniek gevolgd hebben
kiezen vaak een vervolgopleiding bij ICT. Kortom,
genoeg mogelijkheden om
succesvol door te stromen
naar Techniek College Rotterdam.

Doorstromen vanuit
het voorgezet onderwijs

Leerlingen, die Produceren, Installeren, Energie
(PIE) of Bouwen, Wonen
en Interieur (BWI) of de
sector Techniek hebben
gedaan, kunnen doorstromen naar verschil-

lende opleidingen binnen
Techniek College Rotterdam. Denk hierbij aan
verschillende opleidingen
bij Bouw, Afbouw & Onderhoud, Elektrotechniek,
Installatie- en Koudetechniek,
Infratechniek,
Procestechniek, Metaaltechniek,
Engineering,

Maintenance of Human
Technology.
Een leerling met Natuurkunde
en
Scheikunde(Nask 2)
heeft
daarentegen een goede
vooropleiding om te starten bij, bijvoorbeeld, Laboratoriumtechniek.
Heeft de leerling een di-

Studiekeuzetest voor
technisch talent
Als leerlingen nog niet
precies weten welke opleiding binnen de techniek
zij willen gaan volgen,
kunnen zij de Studiekeuzetest Techniek maken.
Aan de hand van de gemaakte keuzetest wordt
dan een loopbaanprofiel
opgesteld. Met dit loopbaanprofiel bekijken we
met de leerling welke opleiding(en) hierbij passen.

Open dagen 2020-2021

Komend schooljaar organiseren we onze Open dagen op
een andere manier. Houd onze website in de gaten voor
actuele informatie.

Techniek Info Punt

Techniek College Rotterdam heeft een Techniek Info
Punt. Hier kunnen leerlingen en ouders terecht met vragen over bv studiekeuze.
Wil je meer weten over een opleiding in de techniek of heb je een vraag voor het Techniek Info Punt?
Bezoek dan onze website
www.techniekcollegerotterdam.nl.

Een samenwerkingsschool van Albeda en Zadkine

Marnix Gymnasium: een kleinschalige

school met veel begeleiding

Er zijn allerlei redenen te bedenken
waarom je voor een middelbare
school kunt kiezen. Van een goede
bereikbaarheid tot de manier van
lesgeven. Maar het belangrijkste is
toch dat je er goed op je plek bent.
Beau-Jane Adam, vijfdeklasser van
het Marnix Gymnasium, wist het in
groep 8 van de basisschool al. ,,Iemand vertelde ons over de school
en ik was meteen enthousiast”,
zegt ze. De Open Dag versterkte
dat beeld en inmiddels is zij al jaren
een betrokken leerling van de Rotterdamse school.

Goede begeleiding

Beau-Jane omschrijft het
Marnix Gymnasium als
een kleinschalige school,
waar je goed wordt begeleid. ,,Iedereen kent je
en de docenten nemen
de tijd om je te helpen.
Ik vind de sfeer ook gezellig”, zegt ze. Binnen de
mentorlessen wordt veel
aandacht aan sociale thema’s besteed. En dan is er
nog het plan van aanpak
dat de leerlingen maken,
het colloquium. ,,Daarin neem je op hoe je het
schooljaar wilt doorlopen.
Na elke periode houd je
een presentatie voor je
mentor en je ouders over
wat er goed gaat en wat
beter kan. Dat is nuttig,
want je leert zo specifiek
te kijken naar wat je kunt
verbeteren”, legt Beau-Jane uit. Volgens Carolina
van Dongen, afdelingsleider onderbouw, past
dit bij de begeleiding op
het Marnix Gymnasium.
,,Voor iedere leerling is
er een maatwerktraject.
Samen kijken we wat nodig is om de eindstreep te
halen. Dat doen we onder
andere door vanaf groep
8 tot en met de 1e jaren

nauw contact te onderhouden met het basisonderwijs.” Leerlingen in
klas 1 worden bovendien
gekoppeld aan leerlingmentoren uit de derde of
vierde klas, avunculi, die
hen begeleiden en helpen
als ze vragen hebben.
Veel activiteiten
Naast het normale lesprogramma zijn er in de
onderbouw twee extra
keuzeprogramma’s:
Art
& Culture en Research
& Development. Daarbij
wordt de focus gelegd
op bijvoorbeeld film, theater en vlogs en anderzijds programmeren en
onderzoeksprojecten. Ook
volgen de leerlingen het
vak internationalisering.
Afhankelijk van je resultaten kun je op het Marnix
Gymnasium extra vakken
volgen, zoals Spaans en
Chinees. ,,Er zijn ook vaak
leuke activiteiten, waaronder vaste onderdelen als
een uitwisseling met scholen in Keulen, een outdoor

camp, een reis naar Griekenland of Rome en in de
eerste klas het eerste klas
kamp”, zegt Carolina.
Online onderwijs
De huidige omstandigheden hebben impact op de
lessen, maar doordat het
Marnix Gymnasium snel
kan schakelen naar online
onderwijs is het ook mogelijk dat afwezige leerlingen de les op afstand
kunnen volgen of dat een
docent thuis de les geeft
met behulp van een surveillant in het lokaal.
Betrokken
Opvallend is dat niet alleen de docenten op het
Marnix Gymnasium erg
betrokken zijn, maar ook
de leerlingen. Beau-Jane
is bijvoorbeeld voorzitter
van de Senaat. ,,Dat is
een leerlingenraad, waaraan elke klas een verte-

genwoordiger levert. We
bespreken tijdens vergaderingen allerlei onderwerpen, zoals de roosters
en het huiswerk, en denken mee over het onderwijs. Zo zijn er al eens
afspraken gemaakt over
het verlagen van de toetsdruk”, legt ze uit. Ook is
er een actieve CGB, een
leerlingenorganisatie die
gezellige feesten organiseert. Jaarlijks is er een
campagneweek om te
bepalen wie hierin zitting
zullen nemen.
Lijkt zo’n kleinschalige, actieve school jou wel iets?
Kom dan naar de Open
Dag op 6 februari 2021.
Je krijgt dan een (virtuele) rondleiding van huidige
leerlingen, die je op interactieve wijze meenemen
door de school! Of neem
vast een kijkje op www.
marnixgymnasium.nl!
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Gemini College

Het Gemini College in Ridderkerk is een middelgrote school met ruim 700 leerlingen, waar onderwijs
wordt aangeboden op vmbo-bk-, mavo-, havo- en
vwo-niveau. Speciaal voor deze krant zetten we bij
de start van het schooljaar een aantal interessante
weetjes en nieuwtjes op een rij!

1-blik agenda
In het schooljaar 2019-2020 is een pilotgroep in klas 1 gestart met het werken met
een papieren agenda. Niet zomaar een papieren agenda, maar een 1-blik agenda.
In deze agenda zit een planmethode verwerkt. Zo wordt leerlingen geleerd om hun
huiswerk en andere activiteiten dusdanig te plannen, waardoor ze goed voorbereid
op school komen. We vinden dit belangrijk, omdat plannen volgens ons één van de
belangrijkste vaardigheden is die een leerling moet beheersen om succesvol te kunnen
zijn op de middelbare school.
Na een grondige evaluatie is er voor het
schooljaar 2020-2021 voor gekozen om
alle leerlingen uit leerjaar 1 & 2 met deze
agenda te laten werken. Wij verwachten
hiermee niet alleen de individuele planningsvaardigheden van de leerlingen te
verbeteren, maar ook een aanzienlijke
verbetering van de prestaties. Wie goed
is voorbereid, zal immers hogere resultaten halen!

Filosofie op het Gemini

De Volkswagen ID.3
100% elektrisch

Het Gemini College onderscheidt
zich van andere scholen door filosofie in de onderbouw (klas 1,
2 en 3) van de vwo+ opleiding
aan te bieden. Het voordeel
daarvan is dat de leerlingen veel
meer kunnen oefenen met de
praktische vaardigheden zoals:
(schoon) luisteren, vragen stellen, opvattingen formuleren en
onderbouwen, vreedzaam met
elkaar van mening verschillen,
(geldig) redeneren en argumenteren. Deze vaardigheden komen
ook bij de andere schoolvakken
goed van pas.

“Denken is proberen het
ondenkbare te denken.
Het denkbare denken is
de moeite niet waard.”

Samen met de Franse filosoof
Hélène Cixous daagt Gemini jullie
uit: onderzoek de grenzen van je denken en doe er nog een schep bovenop! Voor
filosofie heb je lef nodig. Het ondenkbare denken is niet voor iedereen weggelegd.
Zodra je kiest om met een filosofische blik naar de wereld te kijken, kan alles in één
klap anders zijn. Filosofie is meer dan een schoolvak. Ze is ook een houding. Je moet
vraagtekens durven plaatsen bij bestaande zaken en aan alles durven twijfelen. Je
neemt niets klakkeloos aan en je laat je niet gauw vertellen wat of hoe je moet denken. Hierdoor leer je ook meer over jezelf. Filosoferen helpt je bij het ontwikkelen van
je persoonlijke mensbeeld. Zo kun je beter inschatten wat wel of niet bij je past als je
bijvoorbeeld moet kiezen om te gaan studeren of werken.
Sterk Techniek Onderwijs
Het Gemini College is penvoerder van STO BAR, de regio Sterk
Techniekonderwijs voor Barendrecht en Ridderkerk. Sterk Techniekonderwijs heeft zich ten doel gesteld om het bedrijfsleven voor de toekomst te
kunnen voorzien van voldoende gekwalificeerde vakmensen in de techniek en technologie. Daarvoor is het van belang dat het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs,
het middelbaar beroeps onderwijs en het bedrijfsleven met de daarbij behorende opleidingscentra de samenwerking coördineren en uitbreiden. Er zijn zeven werkgroepen
samengesteld, die elk met een ander onderdeel aan de slag gaan.

 Bereik tot 542 km*

 Vanaf € 37.990

Plan nu je proefrit via
autohoogenboom.nl/id3-proefrit

*Het genoemde aantal kilometers is de theoretische maximale actieradius volgens de WLTP testsystematiek. Deze kan worden
beïnvloed door de o.a. voertuigconfiguratie, acculeeftijd en omgevings- en klimaatomstandigheden.

De basisscholen en het voortgezet onderwijs, waaronder dus het Gemini College, werken nauw samen. Dit heeft inmiddels geleid tot de realisatie van een techniekcentrum
op het Gemini College. Elk schooljaar organiseert het Gemini College voor de kinderen
uit groep 8 van vele basisscholen in Ridderkerk en de randgemeenten techniekworkshops en techniekdagen. Ieder jaar weer een groot succes!
Op het Gemini College bestaat sinds vele jaren de club ‘Vrienden van het Gemini College’, waarin belangrijke bedrijven uit de technische branche vertegenwoordigd zijn. Het
aantal beschikbare keuzevakken bij BWI (Bouwen, Wonen en Interieur) en PIE (Produceren, Installeren en Energie) is in het huidige schooljaar flink gestegen. Dat betekent meer keuzemogelijkheden voor de leerlingen in de technische en technologische
bedrijven. Gemini stimuleert die samenwerking ook, want er zijn al afspraken gemaakt
met het Da Vinci College in Dordrecht, IW Nederland en Bouwmensen Zuid-Holland
Zuid om in het lopende schooljaar keuzevakken op locatie te onderwijzen en af te
nemen. Voor het schooljaar 2021-2022 worden dergelijke afspraken ook gemaakt met
het Techniek College Rotterdam - locatie RDM Campus, IHC Merwede te Kinderdijk
en Hollandia. Dat betekent dat de techniekleerlingen van het Gemini College in de
toekomst een deel van hun opleiding op het mbo of in het bedrijfsleven aangeboden
zullen krijgen. Het doel is uiteindelijk om een doorlopende techniek- en technologielijn
te creëren vanuit het primair onderwijs via het VO en MBO naar het bedrijfsleven.

Gemini College Prinses Margrietstraat 163, 2983 ED Ridderkerk
T: 0180-486999, I: www.geminicollegeridderkerk.nl
E: info@geminicollege.nl

Introductieweek
De eerste week op het Gemini College
Ridderkerk is voorbij. De leerlingen van
leerjaar 1 hebben hun introductieweek
achter de rug. Er is veel georganiseerd
om de leerlingen zo goed mogelijk voor
te bereiden op hun kennismaking met het
voortgezet onderwijs (VO). Op dinsdag
maakten de leerlingen kennis met elkaar,
de mentor, de school en de schoolregels.
Ze namen deel aan verschillende activiteiten en kregen informatie van hun
mentor. Met een hoop nieuwe indrukken gingen de leerlingen naar huis.
Woensdag was de dag dat de leerlingen hun eigen laptop kregen. Alles werd
klaar gemaakt zodat de leerlingen gebruik konden maken van alle schoolapps. Daarnaast werd de band met de mentor door verschillende activiteiten
versterkt. Donderdag en vrijdag waren dagen waarop leerlingen verschillende onderdelen kregen aangeboden: een escaperoom, dansen, drumles,
fiets4safe en nog veel meer.
De leerlingen leerden deze week veel nieuws. Ze ontdekten hun school met
de verschillende lokalen, ze leerden het rooster te begrijpen en hoe hun kluisje
werkte.
Ze werkten met verschillende docenten en maakten nieuwe vrienden. Kortom,
het was een super week en we hebben heel veel zin om dit jaar te starten!
Burgerschap bij basis/kader van het Gemini
Tijdens de lessen Burgerschap willen wij de leerlingen van de onderbouw
basis/kader inzicht geven in hun eigen handelen en over opvattingen over menswording, het belang van sociale verbanden, de relatie mens en samenleving en verantwoordelijkheden voor groeps- of algemene belangen. Als je vanuit het basisonderwijs
doorstroomt komt er veel op je af. Je komt in een nieuwe omgeving, een nieuwe klas
en een nieuwe schoolcultuur. We laten leerlingen ervaren welke rol zij hebben in hun
dagelijks leven. Zijn je rollen anders thuis, op school, bij vrienden en/of in toekomstig
werk? Wat mag je van jezelf verwachten en wat verwacht de maatschappij van jou?
Onderwerpen zoals geluk, verliefd zijn en/of pijn hebben komen aan de orde. We
geven handvatten, zodat leerlingen een breder beeld krijgen van hun eigen handelen.
In de tweede klas van het vakcollege gaan wij verder met deze inzichten. Hier kijken
we ook terug en helpen bij het krijgen van meer inzicht in de eigen ontwikkeling, in de
vorm van presenteren en de prestaties. Een praktisch voorbeeld hiervan is het voeren
van een sollicitatiegesprek. In de bovenbouw gaan wij verder met burgerschap in de
vorm van maatschappijleer. Leerlingen leren hoe de samenleving in Nederland in elkaar zit. We laten leerlingen ervaren welke regels er zijn en hoe mensen zich die eigen
maken in onze maatschappij. Wat is
een algemeen belang? Hier geven
wij de leerlingen een breder beeld
van onze samenleving en laten wij
hen zien en ervaren hoe zij de beste
en positieve keuzes kunnen maken.
Uiteraard besteden we ook aandacht
aan thema’s zoals politiek, werk, media en relaties. Met maatschappijleer
bereiden wij onze leerlingen voor op
deelname aan de samenleving. We
werken naar een actief burgerschap.

Open avonden van het Gemini College
Maandag 23 november 2020 		
Woensdag 25 november 2020 		

16.00 uur tot 21.00 uur
15.00 uur tot 21.00 uur

Maandag 25 januari 2021		
Woensdag 27 januari 2021 		

16.00 uur tot 21.00 uur.
15.00 uur tot 21.00 uur

Gezien de beperkingen rondom COVID-19 en de maatregelen van het RIVM
dient u zich van te voren hiervoor op te geven.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website.
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CBS

:

plus

jou staat

NOVEMBER 2020

de school die dichtbij
jaar LOM-gesprekken gehouden. LOM staat voor
leerling, ouder, mentor.
In die gesprekken doen
leerlingen zelf verslag van
hun prestaties en ontwikkeling.

Plusuren

CBSplus heeft een lange traditie als christelijke school op Zuid. Voorheen
als Calvijn Business School, daarvoor als Maarten Luther. De leerlingen
volgen er onderwijs op havo- en mavoniveau. ,,Wij zijn de school die
dichtbij jou staat”, zegt directeur Harald van Vugt. Vanzelfsprekend licht
hij graag toe waarom deze slogan zo bij CBSplus past.
Oprechte betrokkenheid

Natuurlijk is CBSplus op diverse vlakken onderscheidend. Zoals de naam al
suggereert, is er meer dan
het gewone. Harald vestigt vooral de aandacht
op de punten die volgens
hem kenmerkend zijn.
,,Omdat dit iets zegt over
wie je bent en waar je als
school voor staat”, zegt
hij. ,,Een mooi voorbeeld
is de oprechte betrokkenheid van onze docenten. Zij hechten heel veel

waarde aan de zorg voor
de leerlingen. Ze gaan
voor hen door het vuur,
nog een keer door het
vuur en nogmaals door
het vuur. Niet voor niets
gebruiken we de uitdrukkingen ‘Samen leven, Samen leren, Samen kiezen’.
Daarnaast leren we de
leerlingen om de lat hoog
te leggen en te proberen
het maximale te bereiken.” Die visie keert terug
in de naamgeving van de
havo-/mavo-brugklas.

Samen leren

CBSplus is een kleine, veilige school waar de leerlingen dus altijd op de docenten kunnen rekenen.
,,Dat houdt in dat er naar
hen wordt geluisterd, met
hen wordt meegedacht en
dat er altijd wordt uitgegaan van het positieve.
Zo willen we de leerlingen
helpen om dromen waar
te maken”, vertelt Harald.
Samen leren speelt daarbij een belangrijke rol. In
dit geval staat ‘samen’
voor de leerling, onder-

Kennismakingslessen:
woensdag 2 december 2020 van 13.00-15.30 uur
Open Lesmiddagen:
donderdag 3 december 2020 en 14 januari 2021
van 13.00-15.30 uur
Infoavond ouders:
donderdag 14 januari 2021 van 19.00-20.00 uur
Open dag:
vrijdag 22 januari 2021 van 16.00-20.00 uur

steund door de mentor.
,,De vraag ‘wat wil je worden?’ staat hierbij centraal. De leerling stelt en
formuleert zelf doelen.
Wil je beter worden in Engels? Zou je graag naar de
havo willen? De mentor
is degene die de kritische
tegenvragen stelt. Zijn
de doelen wel hoog genoeg? Wat is er nog meer
nodig? Zo maken we de
leerling verantwoordelijk,
maar wel onder begeleiding.” Op CBSplus worden
in de brugklas dit school-

Leerlingen van CBSplus mogen rekenen op een brede
ondersteuning. In eerste
instantie is de mentor het
aanspreekpunt, maar voor
ingewikkeldere problemen
kan een beroep worden
gedaan op specialisten.
CBSplus heeft een zeer deskundig ondersteuningsteam met veel kennis en
ervaring. ,,Bovendien hebben we bij de inrichting
van het lesrooster ruimte
gecreëerd voor plusuren.
Die kunnen worden ingezet om extra ondersteuning te ontvangen om de
doelen te bereiken. In de
onderbouw is het mogelijk
om huiswerkbegeleiding
te krijgen in deze uren”,
verduidelijkt Harald.

Naschools programma

Daarnaast is het de bedoeling dat CBSplus na de
kerstvakantie start met
een
activiteitenaanbod
na schooltijd. ,,Deels ter
ondersteuning, want je
kunt de tijd bijvoorbeeld
gebruiken om je huiswerk
te maken of je voor te bereiden op tentamens of
examens. Als leerlingen
dat handig aanpakken,
hoeven ze thuis dus minder te doen”, legt Harald
uit. ,,Maar we willen ook
activiteiten aanbieden op
het gebied van sport &
bewegen en art & design.
Die worden extern begeleid. Het geeft leerlingen
de mogelijkheid om binnen de vertrouwde omgeving nog even lekker te

ontspannen met vrienden
en vriendinnen.”

Leren door te doen

In de brugklas wordt bijzondere aandacht geschonken aan kunst en
technologie. De nadruk
ligt hier op ervaren, het
uitvoeren van opdrachten, onderzoek doen en
presenteren. Zo krijgen de
leerlingen de mogelijkheid
om te leren door te doen
in plaats van alleen uit de
boeken. Dit sluit aan bij
diverse leerbehoeftes van
de leerlingen. ,,Als je een
groep mensen een mobiele telefoon geeft, zal een
deel eerst de handleiding
doorlezen. Maar er is ook
een deel dat op knoppen
zal drukken om te ontdekken wat er gebeurt. In
deze lessen staat juist dat
ervarend leren centraal”,
geeft Harald aan.
Het is dus duidelijk dat
CBSplus de leerlingen op
een gevarieerde manier
wil helpen om zich verder te ontwikkelen. ,,Een
collega verwoordde het
onlangs erg mooi. Wij
willen de puber van Rotterdam-Zuid voorbereiden
op
wereldburgerschap.
Het is ons doel om hen de
juiste tools mee te geven,
zodat ze klaar zijn voor
het vervolgonderwijs of
de arbeidsmarkt.”
Wil je zelf ervaren wat
voor school CBSplus is?
Kom dan eens langs bij
ons!

CBSplus

Roerdomplaan 42
3084 NM Rotterdam
T: 010-4816700
cbs_plus
CBSplus
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Middenin een veilige, landelijke omgeving is de Zuidermavo te vinden.
Een goed bereikbare, kleinschalige
en gezellige school voor onderwijs
op vmbo tl- en gl-niveau, waar je
bovendien een havo-route kunt
volgen. De prettige sfeer is kenmerkend voor de Zuidermavo. Je
kunt en mag er echt jezelf zijn. Niet
voor niets luidt de slogan ‘Thuis op
de Zuidermavo’. Robbert Gorissen,
leerjaarcoördinator klas 1 en 2, vertelde er alles in over een gesprek
met de redactie.
Leren door doen

Een speerpunt op de Zuidermavo is leren door
doen. ,,Dat gebeurt door
te werken aan leuke, leerzame projecten. Wekelijks ben je daar een hele
ochtend mee bezig. In
die projecten worden verschillende vakken gecombineerd. Daarnaast koppelen we de theorie aan
de praktijk”, legt Robbert
uit. Gedurende het jaar
komen diverse thema’s
aan bod. Dat zijn sport,
technologie, muziek, drama en dans, natuur en
omgeving, business en
kunst.

Veel persoonlijke
aandacht

Omdat de Zuidermavo
een kleinschalige school
is, kent iedereen elkaar.
De leerlingen ervaren
daar de voordelen van.
,,We schenken veel persoonlijke aandacht aan
de leerlingen, inclusief
alle mogelijke zorg die
zij nodig hebben. Vanaf
schooljaar 2020/21 krijg
je in de brugklas een eigen
coach, die om de week
met je in gesprek gaat
over de voortgang. Hoe
gaat het, wat werkt goed,
wat kan beter; allemaal
vragen die aan de orde
komen”, vertelt Robbert.
In die gesprekken worden
ook de leerdoelen voor

de komende week aan de
orde gesteld, waardoor
een persoonlijke leerroute
ontstaat. Die zou in theorie zelfs kunnen leiden
tot doorstroming naar
de havo, want de Zuidermavo heeft een eigen
havo-route. Die is vooral
bedoeld voor leerlingen
die wel een mavo-advies
hebben gekregen, maar
misschien ook wel de havo
aankunnen. Ze starten op
de Zuidermavo en hebben
de mogelijkheid om na het
eerste of tweede leerjaar
naar de havo over te stappen. Maar het kan ook
dat zij eerst het mavodiploma halen en dan naar
de havo gaan. Leerlingen
die de havo-route volgen,
krijgen extra vakken en
hebben meer keuzemogelijkheden. Uiteindelijk kun
je op deze manier binnen
zes jaar een mavo- en een
havodiploma behalen.

Sportieve school

De Zuidermavo mag gerust een sportieve school
genoemd worden. Als je
van sporten houdt, kun je
de keuze maken voor de
sportklas. ,,Daarin krijg je
extra sportles en de mogelijkheid om deel te nemen aan allerlei sportactiviteiten. Ons sportprofiel
loopt van klas 1 tot en met
4, inclusief de mogelijkheid om er examen in te

Thuis op de
Zuidermavo!

doen. Dat is vrij uniek”,
zegt Robbert. Natuurlijk
zet de Zuidermavo bij de
lessen en activiteiten het
eigen sportplein in, maar
er worden ook clinics binnen en buiten de school
georganiseerd.

Oudertevredenheid

De Zuidermavo hecht
veel waarde aan ouderbetrokkenheid. Er is dan
ook veel contact met de
ouders, zodat zij op de
hoogte blijven van de ontwikkeling van hun kind.
Aan het einde van ieder
schooljaar vullen zij een
oudertevredenheidsonderzoek in. Daaruit komt
de Zuidermavo erg goed
naar voren. ,,Gemiddeld
scoren wij een 8,6, waar
het landelijk gemiddelde
op een 7,9 ligt. Natuurlijk
zijn wij als school trots op
zo’n beoordeling”, zegt
Robbert.

Veel afwisseling

Op de Zuidermavo zijn
je dagen nooit hetzelf-

de. Dat komt doordat je
naast het vaste rooster
de mogelijkheid hebt om
de uren aan het begin en
het einde van de dag zelf
in te vullen. Leerlingen
kunnen deelnemen aan
diverse activiteiten, maar
ook huiswerk maken onder begeleiding van een
docent. ,,Je kunt dus een
groot deel van je huiswerk
op school maken. Als je
extra hulp nodig hebt bij
een vak, kan de docent
je die biede. Ook is het
mogelijk om de uren in de

ochtend te gebruiken om
te leren”, vertelt Robbert

Nieuwsgierig?

De Open Dag is natuurlijk
het ideale moment om de
school in bedrijf te zien.
Dit jaar vindt de Open Dag
plaats op vrijdag 29 januari, uiteraard onder voorbehoud van de geldende
coronamaatregelen. Een
afspraak maken voor een
persoonlijke rondleiding
is ook mogelijk, dat kan
door een e-mail te sturen.
,,Daarnaast houden we

open lesmiddagen, waarop je de Zuidermavo écht
kunt ervaren. Je draait
dan een middag mee met
diverse lessen en kunt in
gesprek gaan met de huidige brugklassers”, vertelt
Robbert enthousiast. De
open lesmiddagen staan
gepland voor 25 november, 27 januari en 17 februari.
Inschrijven kan via de
website van de Zuidermavo.

Zuidermavo

Fichtestraat 3, 3076 RA Rotterdam
T: 010-4195772, I: zuidermavo.calvijn.nl, E: zuidermavo@calvijn.nl
Je kunt de Zuidermavo nu ook volgen op Facebook en Instagram!
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We zijn trots op ons mooie Maasstad Ziekenhuis waar
iedereen zich elke dag inzet om de beste zorg aan
onze patiënten te geven. Het ziekenhuis biedt graag
extra voorzieningen om het verblijf in het ziekenhuis
zo prettig mogelijk te maken voor patiënten, hun
familieleden en de bezoekers.

ZUIDER GYMNASIUM staat ook in nieuw
pand voor uitdagend onderwijs op maat
Het Zuider Gymnasium onderscheidt zich door leerlingen diverse wegen
naar het diploma aan te bieden. ,,Als gepersonaliseerd gymnasium stellen we de leerlingen centraal. Zij kunnen deels zelf invulling geven aan
het leerproces en diverse leerroutes volgen”, vertellen conrector Chris
van den Berg en leerjaarcoördinator klas 1 / Zuider gymnasiumbasisschool Collin Eijsberg. Op die manier daagt de school in de Rotterdamse
wijk Vreewijk leerlingen uit om voortdurend hun grenzen te verleggen en
iets nieuws te leren.

Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis helpt daarbij.
Bijvoorbeeld door het kindvriendelijk maken van ruimtes binnen
het ziekenhuis zodat onze jonge patiënten zich prettiger voelen
en veel afleiding krijgen tijdens een behandeling. Of door een
“buiten omgeving” binnen het ziekenhuis te maken door middel
van wandbekleding met natuurfoto’s of afbeeldingen uit Rotterdam. Een fijne omgeving zorgt voor een beter herstel. En daar
gaat het allemaal om.
Help ons mee de zorg te verbeteren en wordt een Maasstad
Vriend. Als vriend steun je ons structureel met een door jouzelf
gekozen bedrag. We nodigen je uit voor bijeenkomsten en rondleidingen. We vragen jouw betrokkenheid om de zorg nog beter
te maken, voor nu en in de toekomst.

Word vriend en
raak betrokken!

Onze Vrienden zijn mensen zoals jij: patiënten, bezoekers,
omwonenden, scholieren, medewerkers, ondernemers,
Rotterdammers, gepensioneerden; mensen die een verschil
willen maken voor de patiënten. Samen zijn
wij de Vrienden van het Maasstad Ziekenhuis.

Meld je aan als Maasstad Vriend!

wetenschappelijk onderwijs een stuk kleiner. ,,Niet voor
niets denken we na over een Medschool, die voorbereidt
op een studie geneeskunde. Zulke vormen willen we ook
opzetten voor richtingen als architectuur, recht, kunst of
ondernemerschap. Ons contact met het bedrijfsleven is
goed, dus dat helpt ons hierbij eveneens”, stelt Chris.

www.vriendenmaasstad.nl

Mondialisering
De school werkt bovendien met mondialiseringsprojecten. ,,Wij hechten er veel waarde aan dat leerlingen iets
leren over de wereld. Het is lang niet altijd vanzelfsprekend dat ze hier thuis alles over mee krijgen. Daarom
nemen we bijvoorbeeld in het dagelijkse opstartmoment
de actualiteit mee”, zegt Collin. ,,Er vindt bijvoorbeeld
een uitwisseling plaats met een Duits gymnasium. Dat
is echt een eyeopener voor ze”, vertelt Chris. Bovendien
organiseert de school reizen naar Rome, Berlijn of zelfs
een rondreis van een week door Griekenland. ,,Door Corona staat dat allemaal even on hold, maar inhoudelijk
hebben we ook in de gewone les veel aandacht voor de
wereld van buiten”, aldus Collin.

Een LMC school

Alle ruimte om
te groeien

Verhuizing

Montessori Mavo Rotterdam zet op
onderstaande dagen de deuren wagenwijd
open. Let op! Alleen toegang na inschrijven:
info@montessorimavorotterdam.nl
Open dag
za. 23 jan. 2021

Op de Montessori Mavo Rotterdam
maar ook met je hart en handen.
Jij krijgt de kans om uit te vinden
hoe jij het beste leert. Wat je leert

wo. 25 nov. 2020

14:30 - 16:00 uur

wo. 03 feb. 2021

14:30 - 16:00 uur

wo. 17 feb. 2021

14:30 - 16:00 uur

in de lessen, pas je toe in projecten

Informatieavond voor ouders

met wisselende thema’s en er is

do. 14 jan. 2021

de Montessori Academie waaraan
je kunt deelnemen. Zo vind je de
ruimte voor jezelf, voor de ander
en voor de wereld. Kom ook
ontdekken!

Een TOM voor iedereen

11:00 - 16:00 uur

Als klassiek gymnasium biedt het Zuider Gymnasium
naast de reguliere vwo-vakken ook Latijn, Grieks en
klassieke culturele vorming aan. Alle leerlingen dienen
ook te voldoen aan de eisen van de opleiding. De weg
naar het diploma verloopt echter voor iedereen anders.
,,Wij werken met het zogenaamde TOM, een traject op
maat”, verduidelijkt Chris. Dit TOM biedt leerlingen de
mogelijkheid om te versnellen, verbreden en verdiepen.
Vanzelfsprekend heeft dit invloed op de leerroute, vervolgt hij. ,,Het kan best zo zijn dat je in leerjaar 2 al
Engels op het niveau van leerjaar 3 volgt en uiteindelijk
zelfs vervroegd eindexamen doet. Dat betekent dat je
voor dat vak tijd over hebt, die je kunt besteden aan
projecten die aansluiten bij je talenten en interesses.
Dit kan een onderdeel uit een door ons samengesteld
aanbod zijn, maar ook iets dat de leerling zelf heeft bedacht. Een mooie bijkomstigheid is dat het ook motiverend kan werken. Als je immers voldoende presteert bij
een vak dat je minder leuk vindt, hoef je dat vak minder
vaak te volgen en kun je juist meer tijd aan iets anders
besteden.” Overigens biedt het Zuider Gymnasium sinds
dit schooljaar ook een atheneum. Dit maakt de school
geschikt voor leerlingen op Zuid die de klassieke talen
niet aantrekkelijk vinden, maar wel naar het vwo willen. Tevens wordt het hierdoor mogelijk om binnen de
schoolmuren te switchen van gymnasium naar vwo.

Openlesdagen

leer je niet alleen met je hoofd,

19:30 - 21:00 uur

!
:
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www.montessorimavorotterdam.nl
20102.MMR.advertentie 265x190mm.indd 1

Op een steenworp afstand van het huidige schoolgebouw wordt hard gebouwd aan het nieuwe Zuider Gymnasium. Volgens planning verhuist de school volgend
schooljaar naar de nieuwe plek in het voormalige Zuiderziekenhuis. De docenten kunnen bijna niet wachten.
,,Een historisch gebouw, dat straks dat alle kenmerken
van een moderne school heeft. Veel leerwerkplekken,
een inpandige theaterzaal en stoa’s. Het wordt een fantastische plek!”

05-10-20 08:49

Heel veel mogelijkheden
Het Zuider Gymnasium werkt niet met aparte profielklassen. ,,Zo zijn wij bijvoorbeeld geen tto-school, maar
kunnen leerlingen wel dezelfde Cambridge-certificaten
behalen. We zijn evenmin een Technasium, maar bieden
ook op dat vlak vele mogelijkheden. Eigenlijk komt het
er op neer dat wij alle deuren open zetten voor wisselende interesses”, benadrukt Collin. Dat maakt het onderwijs ontzettend breed. Leerlingen doen proefstudies aan
universiteiten, maken culturele excursies, nemen deel
aan een ruimtemissie bij ESA-Estec in Noordwijk… Zomaar enkele voorbeelden uit een enorme rij. Sinds kort
is het Zuider Gymnasium ook aangesloten bij Formule 1
in Schools. ,,Een prachtig programma, dat vijf jaar loopt.
Hierbij maken leerlingen een model Formule 1-wagen. Er
is testapparatuur beschikbaar, waardoor zij kennismaken
met de achterliggende techniek en bijvoorbeeld aerodynamica. Het leuke is dat er in teams wordt gewerkt,
waarin ieder lid een taak heeft. Naast de techniek moet
er bijvoorbeeld voor sponsoring worden gezorgd en is er
een presentatie van het ontwerp nodig. Iedere leerling
kan dus een bijdrage leveren die past bij de eigen talenten. We nemen hiermee ook deel aan wedstrijden.”
Kleine overgang naar
wetenschappelijk onderwijs
De verdiepende profielen in
de bovenbouw verhogen niet
alleen de motivatie, maar zijn
tevens gericht op het vergroten van de cognitieve vaardigheden. Uiteindelijk behaal
je dus een zeer persoonlijk
gymnasiumdiploma, waarbij
je bent uitgedaagd om écht
iets te leren. Dankzij de goede
contacten met universiteiten
wordt de overstap naar het

Eigen basisschool
Een ander in het oog springend onderdeel is de eigen,
unieke basisschool van het Zuider Gymnasium, bedoeld
voor leerlingen uit groep 5 t/m 8 van de basisschool. Zij
krijgen naast de basisschoolvakken ook al les op vo-niveau en doen op donderdag mee met het Pregymnasium. ,,In de praktijk blijkt dat hoogbegaafde leerlingen in
groep 5 al tegen de lamp lopen en zich gaan vervelen.
Omdat we een doorlopende leerlijn creëren valt de rem
van het klassieke leerjarensysteem weg. Onze docenten
geven er ook les, zodat de brugklas al deels wordt verlegd naar de basisschool. Vanzelfsprekend is er veel oog
voor het sociaal-emotionele aspect”, zegt Collin. De basisschool heeft een eigen ingang en schoolplein.
Nieuwsgierig naar het persoonlijke onderwijs van het
Zuider Gymnasium? Voor meer informatie over de (basis) school kunt u contact opnemen met Collin Eijsberg.

Zuider Gymnasium, Grift 30, 3075 SB Rotterdam
T: 010-4190077, I: www.zuidergymnasium.calvijn.nl
E: c.b.eijsberg@calvijn.nl
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WÉL ALLEEN A-MERKEN, ÉCHT DE GOEDKOOPSTE!

Het Barendrechtse VMBO is goed begonnen
aan het nieuwe schooljaar
Het onderwijs op VMBO-niveau wordt in Barendrecht in eendrachtige
samenwerking aangeboden door de Focus Beroepsacademie en OZHW
Groen College. Sinds dit schooljaar zitten alle leerlingen in leerjaar 1 bij
elkaar in het gebouw van Focus Beroepsacademie. De leerlingen uit de
klassen twee, drie en vier van OZHW maken hun schoolloopbaan wel af
in dat gebouw. ,,Ik ben blij dat het schooljaar gewoon weer op school is
begonnen”, vertelt Joni Heijboer aan de redactie. Ook Debby Wernke,
de nieuwe adjunct-directeur van Focus Beroepsacademie, is aangeschoven bij het gesprek.

Uitgebreid aanbod

Focus Beroepsacademie en
OZHW Groen College

Dierensteinweg 4, 2990 AB Barendrecht

Samenwerking

Kom langs voor

een gratis en

professioneel

3D ontwerp
Samen vinden we jouw

DROOMBADKAMER
In samenwerking met onze leveranciers helpen wij
u in een veilige omgeving aan uw droombadkamer.
Kijk voor alle maatregelen, vestigingen en openingstijden op www.sanidump.nl

*

,,Wij hebben elkaar gevonden in een goede samenwerking”, vertelt Joni
enthousiast over haar
nieuwe
‘rechterhand’.
Maar wie is de kersverse
adjunct eigenlijk? ,,Ik ben
bekend in het onderwijs.
Na jarenlang als directeur
te hebben gewerkt op een
basisschool, vond ik het nu
tijd om de overstap te maken”, zegt Debby. ,,Dankzij
mijn betrokkenheid bij De
LeerOnderneming,
een
initiatief voor 10-14 onderwijs, heb ik het voortgezet onderwijs al beter
leren kennen. Inmiddels
hebben we al enkele intensieve weken achter de
rug, dus is het mooi om te
merken dat er een goede
wisselwerking tussen Joni
en mij bestaat.”
Enthousiaste reacties
Samen met het team
staan zij voor de uitdaging
om de intensieve samenwerking tussen de scholen
vorm te geven. Zo is het
groenprofiel nu een vast
onderdeel van het praktijkprogramma in de onderbouw. Daarom wordt
er volop gebruik gemaakt
van de praktijkruimtes in

het Groenonderwijs. ,,De
leerlingen reageren daar
enthousiast op. Ook in
leerjaar twee is een breder aanbod in beroepsprofielen
gerealiseerd.
Er is ook bij de docenten
sprake van een soepele
samenwerking, waarbij wij
de talenten van het team
duidelijk verbinden”, stelt
Joni. In sommige gevallen
komt die diverse expertise duidelijk tot uiting, bijvoorbeeld op het gebied
van sociale vaardigheden.
Omdat OZHW Groen College sterk was in het werken met de Rots & Water
basistraining, wordt dit nu
ook op Focus Beroepsacademie ingezet naast het
gebruikelijke TOPs!.
Blij met het vertrouwen
Het vertrouwde concept
rond
gepersonaliseerd
leren is, na de positieve
ervaringen, ook in leerjaar
drie doorgevoerd. In jaar
één werken de leerlingen
hier al standaard mee.
Het aantal nieuwe leerlingen maakt trots. ,,Eerlijk
gezegd zijn we overvallen
door het enthousiasme
en de vele aanmeldingen,
maar we zijn er natuurlijk
wel heel blij mee. Het is

Binnen Focus Beroepsacademie en
OZHW Groen worden de
volgende richtingen aangeboden:
•
•
•
•
•

T: 0180-613900
I: www.focusberoepsacademie.nl
I: www.ozhwgroencollege.nl

Zorg & welzijn
Dienstverlening & productie
Horeca, bakkerij &
recreatie
Mediavormgeving & ICT
Groen

nogal wat, zo’n samenvoeging. Dat zoveel mensen dan hun vertrouwen in
ons uitspreken, is geweldig”, stelt Joni, die eraan
toevoegt dat de school te
allen tijde de kwaliteit van
het onderwijs zal waarborgen. Ook het team was er
helemaal klaar voor, merkte Debby de afgelopen
weken al. ,,We hebben
een mooie mix, waaronder veel nieuwe collega’s
die ons uitgangspunt hebben omarmd en met heel
veel zin aan het schooljaar
zijn gestart.”
Balanceren
Zo vanzelfsprekend is dat
allemaal niet, want de
achterliggende
periode

heeft ook op Focus Beroepsacademie en OZHW
Groen College impact
gehad. ,,De flexibiliteit
bij iedereen was echter
enorm. Docenten, kinderen en ouders zijn heel
goed met de situatie omgegaan. Wel zien we dat
iedereen zichtbaar blij is
dat we weer gewoon naar
school kunnen gaan”, aldus Debby. Het coronavirus is helaas echter nog
niet verdwenen, dus blijft
het volgens Joni balanceren om overal zo goed
mogelijk mee om te gaan.
,,Het heeft niet alleen
invloed op de dagelijkse
praktijk, maar ook op de

werving. De traditionele
scholenmarkt in Barendrecht gaat bijvoorbeeld
niet op de gebruikelijke
manier door. Daarom onderzoeken we diverse vormen, waarbij de scholen
samen optrekken. Want
we hopen toch die aftrap

wel te kunnen geven, inclusief het bijbehorende
persoonlijk contact.”
Ga jij naar het VMBO?
Dan biedt de toekomstige
beroepencampus aan de
Dierensteinweg alles wat
je zoekt!
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Leerlingen stimuleren om het beste
uit zichzelf te halen en hun talenten te ontwikkelen op een manier
die bij ze past. Dat is waar het
Ridderkerkse Farelcollege, een
scholengemeenschap voor onderwijs op vmbo-, mavo-, havo- en
vwo-niveau, voor staat. Leerlingen
worden er gezien en krijgen de persoonlijke aandacht die zij verdienen!
Warme school

Piet Post werd een half
jaar geleden aangesteld
als rector van het Farelcollege. Hij voelt zich er
al helemaal op zijn plaats.
,,Dit is een fantastische
school om bij te mogen
werken”, zegt hij enthousiast. ,,De aanwezigheid
van een warm, betrokken
team draagt daar zeker
aan bij. Die betrokkenheid
zie ik onderling, maar zeker ook richting de leerlingen. De docenten gaan
tot het uiterste om in het
belang van het kind te
handelen. Dat resulteert
in een heel goede begeleiding, maar als het nodig is
ook in uitstekende zorg.”

Groeigesprekken

Een bijzonder kenmerk
van het Farelcollege is het
feit dat de leerlingen ook
verantwoordelijkheid over
hun eigen leerproces ne-

men. Speciaal daarvoor
zijn de groeigesprekken
in het leven geroepen,
die een paar keer per jaar
worden gehouden. ,,De
leerling voert dat gesprek
met de docent en de ouders. In het groeigesprek
komen competenties en
ontwikkelpunten aan bod.
Waar loopt de leerling
tegenaan? Welk plan is
er opgesteld voor de komende tijd en wat is daarbij nodig vanuit school of
vanuit de ouders? Zulke
gesprekken zijn zeer waardevol, omdat het leerlingen zelf verantwoordelijk
maakt. We verwachten

Farelcollege: een
warme school met oog
voor de leerlingen

Ontdek het STC mbo college
Bij het STC mbo college vind je opleidingen voor een
baan op het water, in de haven, transportsector of
in de (proces)technologie. Je krijgt les middenin het
werkveld. In Rotterdam zijn er bijvoorbeeld (haven)
logistieke, transport- en treinmachinistopleidingen, en
natuurlijk scheepsbouw-, zeevaart- en binnenvaartopleidingen. Zeevisvaart vind je in Katwijk en Stellendam
en opleidingen voor de procestechnologie en onderhoudstechniek in Brielle.

ook van hen dat ze daarin
zelf het initiatief nemen”,
aldus Piet Post.

Leren van de echte
wereld

Het Farelcollege beperkt
het onderwijs niet tot de
muren van het schoolgebouw. ,,Integendeel. Wij
vinden het belangrijk dat
onze leerlingen leren van
de echte wereld. Om die
reden is er bijvoorbeeld
veel contact met het bedrijfsleven. Dat werkt
twee kanten op. Enerzijds
lopen onze leerlingen stage bij verschillende bedrijven, anderzijds nodigen
wij ook mensen uit het
bedrijfsleven uit om bij
ons op school te komen
vertellen over hun werk.
Dat levert de leerlingen
vaak een concreter beeld
op over wat een beroep
nu eigenlijk inhoudt”, vertelt Piet Post.

Aandacht voor talent

Op het Farelcollege krijg
je de mogelijkheid om je
talenten te ontwikkelen.
In de zogenaamde talenturen volgen leerlingen
diverse aspecten van onder meer sport en cultuur.
Er bestaan vijf speciale
talentklassen. Een sportklas, een muziekklas, een
theaterklas, een kunstklas
en, sinds kort, een voetbalklas. ,,Daarin krijgen
de leerlingen de kans hun
voetbaltalent te ontwikkelen en geselecteerd
te worden voor ons eigen Farel voetbalteam,
dat ook deelneemt aan
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Waar ga jij voor?

Bijna alles wat je eet,
draagt of gebruikt is via de
logistieke keten bij je terecht gekomen dankzij veel
mensen die samenwerken
in een lange keten. De jus
d’orange die bij jou in de
buurt in de winkel ligt, is
bijvoorbeeld gemaakt van
sinaasappels uit Zuid-Amerika. Om dat voor elkaar
te krijgen zijn schippers,
treinmachinisten, inkopers,
planners, administrateurs,
douane-declaranten, procesoperators, magazijnbeheerders en chauffeurs aan
het werk geweest. Voor al
deze beroepen kun je bij
het STC terecht! We leiden
je op tot een gewilde medewerker, een vakkundige
coördinator of succesvolle
leidinggevende.

Wat kies jij?

Bij de bol-opleidingen krijg je eerst veel theorie. Vervolgens ga je daarmee aan de slag
in de praktijk. In eerste instantie doe je dat via simulatoren waar je realistisch kan oefenen en fouten kan maken zonder ‘echte’ schade te veroorzaken. Via stages en praktijkopdrachten groei je onder begeleiding van ervaren docenten door tot een vakman
of vakvrouw. Bij de bbl-variant leer je vooral in de praktijk. Bijna al onze studenten
hebben al een baan op het moment dat ze hun diploma halen.

wedstrijden. Die ploeg
gaat hoge ogen gooien,
let maar op mijn woorden”, zegt Piet Post met
een glimlach. Een andere
manier van talentontwikkeling is het werken met
flexuren. Die bevatten een
keuze-element. De uren

zijn bedoeld ter verrijking
of ter ondersteuning.
,,Elke leerling heeft iets
anders nodig, dit is dus
echt onderwijs op maat.
De één kan bijvoorbeeld
extra oefenen met wiskunde, terwijl een ander
wordt uitgedaagd met
opdrachten voor Engels.”
Er is ook aandacht voor
hoogbegaafdheid, want
hiervoor bestaat op Farelcollege een speciaal programma.

Goede relatie met
ouders

Het Farelcollege hecht
veel waarde aan een goe-

de relatie met de ouders.
,,Omdat wij van mening
zijn dat de ouders een belangrijke rol spelen bij de
schoolprestaties van kinderen. Daarom betrekken
we hen er echt bij. Onder
meer door de al eerdergenoemde groeigesprekken, maar wij houden de
ouders ook op de hoogte
van de individuele ontwikkeling van hun kind en de
algemene gang van zaken
op school”, verduidelijkt
Piet Post. Hij wijst bovendien op de persoonlijke
aandacht die de leerlingen ontvangen. Want het
Farelcollege is met ruim
1.300 leerlingen weliswaar een grote school, in
de praktijk voelt dat niet
zo. ,,We werken in drie
gebouwen rond één plein.
Dat zijn Farel Lyceum, Farel Mavo en Farel Vmbo.
Daardoor ontstaat alsnog
een kleinschalig gevoel.
Op je afdeling kennen ze
je ook echt!”

Omgang met huidige
uitdagingen

Zoals iedere school heeft
ook het Farelcollege te
maken met de uitdagingen die het coronavirus
aan onderwijs stelt. Met
pijn in het hart moest de
school bijvoorbeeld de
traditionele excursieprogramma’s en werkweken
afblazen. ,,Normaal bezoeken we allerlei plaatsen
in Europa en Nederland,
nu ligt dat even stil. Dat
zorgde best voor teleurge-

stelde gezichten, want zowel leerlingen als docenten kijken hier altijd erg
naar uit. Hopelijk keert
dit in de toekomst terug”,
zegt Piet Post. ,,We zijn
voortdurend bezig met de
ontwikkelingen rond het
virus en communiceren
daar ook veel over met
de ouders. Onze insteek
is dat we alle middelen
inzetten om aan onderwijs te komen. Mocht het
onverhoopt toch weer op
afstand moeten, dan hebben we daar al de nodi-

ge ervaring in opgedaan.
Maar dat heeft niet onze
voorkeur. Onderwijs doe
je immers samen en daar
helpt iedereen op onze
school enthousiast aan
mee!”
Meer weten over het
Farelcollege? Bekijk dan
eens de website.

Farelcollege

Kastanjelaan 50
2982 CM Ridderkerk
T: 0180-411777
I: www.farelcollege.nl

Ook benieuwd naar de grenzeloze mogelijkheden van het STC mbo college? Ontdek
het STC en kijk voor informatie over onze opleidingen, online voorlichting en open
dagen op www.mbo-stc.nl. Of scan de QR-code in onze advertentie op deze pagina.

ontdek
het stc !
MBO-OPLEIDINGEN
VOOR:
- Maritiem & Techniek
- Logistiek & Vervoer
- Procestechniek &
Maintenance
- havens

mbo-stc.nl

55 JAAR. VAKMANSCHAP.

JUBILEUMDEALS.
Vier met
!
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Nú voor

€ 11.250,-

20% KORTING
+ Jubileumdeals!

*

“Wij helpen u graag met een
advies op maat.”

Nú voor

€ 7.450,-

Evert Rop, Grando Barendrecht
Van ‘t Hoffstraat 18
Tel.: 0180-726802, grando.nl/barendrecht
Iedere zondag open!

*Vraag naar de voorwaarden

