
 

Benieuwd naar de  
leukste vmbo voor  
sport and lifestyle?  
maak dan snel een  
afspraak voor een:
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010 4810870

Bij ons kun je je eigen talenten  
ontdekken. Grafisch ontwerp?  
Films maken? Gedichten schrijven?  
Of juist evenementen organiseren, 
gerechten bereiden of mensen  
verzorgen? 
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school van  
de toekomst 
in de stad van nu 

 
hEt 
zuiderpark 
collEgE

Goed voorbereid zijn op jouw toekomst. Daar werk je op Het Zuiderpark College samen met je docenten 
aan. Iedereen is wel ergens goed in. Met elkaar wordt gezocht naar jouw talenten en geprobeerd daar 
het allerbeste uit te halen. Niet alleen in de school, maar ook daarbuiten. Op Het Zuiderpark College gaat 
het om leren én doen in een fijne omgeving waar je je helemaal thuis voelt.

Lees er alles over op pagina 3!

Met drie kleine praktijkscholen in de 
verschillende wijken van Rotterdam is  
er altijd wel één bij jou in de buurt.  
 
Elke school is een beetje anders. Op HPC ga je veel leren. We laten je graag zien  
wat onze leerlingen allemaal doen. Onze leerlingen leren op school, maar ook daarbuiten.  
Ze lopen stage bij bedrijven en na school gaan ze daar aan het werk.

 Op HPC ga je veel leren 
 
Bij ons kun je verschillende certificaten en diploma’s behalen. Bijvoorbeeld voor Nederlands en  
rekenen en daarnaast kun je denken aan een Vorkheftruckcertificaat, VCA (Veiligheidscertificaat),  
SVS Basisschoonmaakcertificaat en KAS Keukenassistent certificaat.   
Er zijn vier praktijkvakken: Detailhandel & Logistiek, Horeca, Techniek en Facilitair.  
We helpen jou graag om het beste uit jezelf te halen! 

Als je helemaal klaar bent met school haal je jouw diploma Praktijkonderwijs.  
Sommige leerlingenkunnen ook een mbo1-diploma bij ons halen. Naast hard werken doen we  
natuurlijk ook allerlei leukedingen. We sporten, zijn creatief en organiseren veel uitjes.

HPC ROTTERDAM

FACILITAIR  
Zie je jezelf wel werken in de 
schoonmaak en zorg je er graag 
voor dat iedereen in jouw omgeving 
gezond blijft? Dan is Facilitair iets 
voor jou! TECHNIEK 

Ben je geïnteresseerd in (elektro)
techniek, houd je van timmeren, 
zagen of klussen aan fietsen? Dan 
vind je Techniek zeker leuk! 

Het Lyceum 
Rotterdam voor 
kunst, wetenschap 
en ondernemen

Het Lyceum Rotterdam 
is een creatieve, kleurrij-
ke en veilige school voor 
onderwijs op havo-, 
atheneum- en gymnasi-
umniveau. Het concept, 
dat is opgebouwd rond 
drie richtingen (kunst, 
wetenschap en onder-
nemen) en een beroep 
doet op zelfstandigheid 
bij het ontdekken van je 
talenten, spreekt duide-
lijk aan. Daarom maakt 
de school een goede 
groei door. ,,Wij leiden 
op voor de toekomst, 
rekening houdend met 
de snelle veranderingen 
in de maatschappij”, 
zegt rector Yolande de 
Beer.

Het complete verhaal 
lees je op pagina 8

Montessori 
Mavo Rotterdam 
(MMR) start met  
Agora-onderwijs

Het grootste verschil 
met regulier voortgezet 
onderwijs is dat Agora 
probeert het enthousi-
asme van het kind voor 
leren te behouden en te 
stimuleren. Hierbij gaat 
men uit van een prin-
cipe waarbij er niet ‘in 
hokjes’ gedacht is (vak-
ken, roosters, etc.) maar 
juist in de vloeibaarheid 
van een leeromgeving, 
waarbij de leerling stap-
pen maakt op het mo-
ment dat de leerling 
daar aan toe is. De leer-
ling krijgt vanuit school 
inspiratie om andere as-
pecten te onderzoeken, 
maar ervaart daar bin-
nen vrijheid, omdat de 
leerling de project-on-
derwerpen zelf kiest. De 
leerlingen kunnen alleen 
of in groepen werken en 
delen daarbij hun eigen 
tijd en ruimte in, echter 
altijd in overleg met de 
begeleider (coach) die 
de hele dag aanwezig 
is. Het is dus geen op-
gelegde structuur maar 
juist een structuur die 
samen met de coach be-
dacht is.
Dit onderwijsconcept 
sluit goed aan op de 
werkwijze en visie van 
MMR: Leerlingen doen 
heel veel zelf. Maar zij 
hebben ook een coach 
met wie zij alles kunnen 
bespreken en ze werken 
veel samen met klas-
genoten. In projecten 
met wisselende thema’s 
passen zij hun nieuw 
verworven kennis me-
teen toe. Zo vinden zij 
de ruimte voor zichzelf, 
voor de ander en voor 
de wereld.

Zie pagina 6 voor meer 
informatie.

Portus scholengroep: veilige haven voor leerlingen 
die hun eigen koers varen!

HPCHPC

 Young Business School Rotterdam: 
leerlingen in hun element binnen de Z&W 

specialisatie Hospitality 

We hopen dat je tijdens de open dagen en ande-
re kennismakingen een goed beeld hebt gekre-
gen van de Portus scholen in Rotterdam, Ridder-
kerk en Barendrecht.

Al onze scholen bieden je een veilige plek om te 
leren en je te ontwikkelen. Of je nu gemakkelijk 
leert of wel wat hulp kunt gebruiken, op een Por-
tus school krijg je alle kansen en volop uitdaging 
op je eigen niveau.

Nu breekt er een belangrijke periode aan: je kunt 
je gaan inschrijven bij de middelbare school van 

je keuze. Kijk op de websites van onze scholen 
voor meer informatie over hoe je dit kunt doen.
Wij wensen je veel succes bij het maken van je 
keuze en het bepalen van je koers naar een nieu-
we veilige haven!

Onze scholen zijn: 
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S C H O O L  F O R  S P O R T & L I F E S T Y L E

VIP TOUR
Meld je aan! 

 

INSCHRIJVEN
WWW.VEENOORD.INFO

vmbo BBL - KBL - GL - TL - lwoo

23 FEBRUARI   16.00-20.00
  9 MAART          16.00-20.00

Veenoord 15, ROTTERDAM   010-4832344

Ben jij sterk, slim, behulpzaam en hou je van goed eten? 

Ben je een echte teamplayer, een aanpakker en crea-

tief? Dan ben je bij ons op het goede adres. Je haalt bij 

ons je VMBO diploma en je krijgt een vakopleiding: tot 

kok, gastheer, broodbakker, banketbakker,  

evenement-organisator of recreatiemedewerker.

vmbo vakonderwijs voor Horeca, Bakkerij en Recreatie.  

bakkerij recreatie horeca  

Kijk verder op: 
www.hvsr.nl

Open dag Wij organiseren 
een extra: 

donderdag 10 maart 
16:00 - 20:00 uur
 

Montessoriweg 26 
3083 AN  ROTTERDAM 
010 48 48 400 
info@zuiderpark.nl 
www.zuiderpark.nl

hEt 
zuiderpark 
collEgE

SmART-lessen voor  
slimme Technologie  
van de 21e eeuw 
 
Het Zuiderpark College heeft alles in huis  
om jou op de toekomst voor te bereiden.  
Dat begint dus al in de eerste twee leerjaren 
met de ‘smart-lessen’. 
 
– SmartBusiness 
– SmartTech 
– SmartCare 
– SmartArt 
 
Ga lekker drone-racen, open je eigen webshop, 
leer een zorgrobot programmeren en raak  
vertrouwd met nog veel meer smart-techno-
logie.  
 
 
gloednieuwe   
smart-lokalen 
 
Het Zuiderpark College is al een van de  
mooiste en modernste scholen van Rotterdam 
maar vanaf komend schooljaar krijg je de  
toffe smart-lessen in de acht gloednieuwe 
smart-lokalen, de lokalen ingericht op de  
toekomst.     
 
Je hebt de toekomst aan jouw  
kant op Het Zuiderpark College.  

aanmelden 
 

Meld je nu aan voor het nieuwe schooljaar  
via de website of bel voor een afspraak:  
www.zuiderpark.nl / 010 48 48 400

Leren en doen  voor later 
 
Goed voorbereid zijn op jouw toekomst.  
Daar gaan we op Het Zuiderpark College samen  
aan werken. Iedereen is wel ergens goed in.  
Met elkaar gaan we op zoek naar jouw talenten 
en proberen daar het allerbeste uit te halen. 
Niet alleen in de school, maar ook daarbuiten. 
Bij ons gaat het om leren én doen in een jne 
omgeving waar je je helemaal thuis voelt. 
 
 
Hoe smart is   
joUW toekomst? 
 
In de onderbouw ga je kennismaken met jouw 
toekomst; je volgt 8 uur per week ‘smart-
lessen’. Nou ja, lessen… het zijn toffe, korte 
opdrachten die steeds een link hebben met 
slimme technologie.  
 
Zo leer je ontdekken welke skills bij jou passen. 
En kun je straks in de bovenbouw met een 
goed gevoel één van de vier proelen kiezen: 
 
– zorg & welzijn 
– economie & ondernemen 
– bouwen, wonen & interieur 
– produceren, installeren & energie 
 

school van  
de toekomst 
in de stad van nu 

 
hEt 
zuiderpark 
collEgE

vanaf  
2022/2023: 

smartlesseN 
in de nieuwe 

smart- 
lokalen

ZDP.22.01 - Het Zuiderpark College - adv Onderwijskrant_VOORJAAR_DEF.qxp_Opmaak 1  18-02-2022  10:23  Pagina 1



4 MAART 2022 5KRANTOnderwijs

Met drie kleine praktijkscholen in de 
verschillende wijken van Rotterdam is  
er altijd wel één bij jou in de buurt.  
 
Elke school is een beetje anders. Op HPC ga je veel leren. We laten je graag zien  
wat onze leerlingen allemaal doen. Onze leerlingen leren op school, maar ook daarbuiten.  
Ze lopen stage bij bedrijven en na school gaan ze daar aan het werk.

 Op HPC ga je veel leren 
 
Bij ons kun je verschillende certificaten en diploma’s behalen. Bijvoorbeeld voor Nederlands en  
rekenen en daarnaast kun je denken aan een Vorkheftruckcertificaat, VCA (Veiligheidscertificaat),  
SVS Basisschoonmaakcertificaat en KAS Keukenassistent certificaat.   
Er zijn vier praktijkvakken: Detailhandel & Logistiek, Horeca, Techniek en Facilitair.  
We helpen jou graag om het beste uit jezelf te halen! 

Als je helemaal klaar bent met school haal je jouw diploma Praktijkonderwijs.  
Sommige leerlingenkunnen ook een mbo1-diploma bij ons halen. Naast hard werken doen we  
natuurlijk ook allerlei leukedingen. We sporten, zijn creatief en organiseren veel uitjes.

HPC ROTTERDAM

FACILITAIR  
Zie je jezelf wel werken in de 
schoonmaak en zorg je er graag 
voor dat iedereen in jouw omgeving 
gezond blijft? Dan is Facilitair iets 
voor jou! TECHNIEK 

Ben je geïnteresseerd in (elektro)
techniek, houd je van timmeren, 
zagen of klussen aan fietsen? Dan 
vind je Techniek zeker leuk! 

Kom je langs?
 
Maak een afspraak voor een 
VIP rondleiding.
Onze docenten en leerlingen 
laten je graag de school zien!

 010 - 4362821
 www.hpc-centrum.nl
 HPCCentrum
 hpccentrum

 010 - 2974580
www.hpc-zuidwijk.nl
HPCZuidwijk
hpc_zuidwijk

 
 010 - 4294946  

www.hpc-charlois.nl
HPCCharlois
hpc_charlois

HORECA
Zou je graag in een restaurant 
werken en vind je het leuk om 
mensen blij te maken met eten? 
Dan past Horeca goed bij jou!

handel
Vind je het leuk om met mensen om 
te gaan? Met Detailhandel kun je 
later in een winkel werken!

HPC CHARLOIS

HPC ZUIDWIJK

CENTRUMHPC
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Alle ruimte
om te
groeien
Meer dan 100 jaar geleden zag Maria Montessori dat alle 
kinderen van nature nieuwsgierig zijn en vanzelf tot leren 
komen in een omgeving die afgestemd is op wat ze kunnen en 
nog net niet kunnen. 

De Montessori Mavo Rotterdam geeft aan nieuwsgierigheid alle 
ruimte: onderzoek wat JIJ nodig hebt in het leven, om samen 
met anderen in de wereld te zijn en verantwoordelijkheid te 
kunnen nemen.

Met onze aftekenkaarten met opdrachten ontdek jij gaandeweg 
hoe jij het beste leert, zodat je elke dag een beetje meer 
zelfstandigheid krijgt en de juiste keuzes kan maken. 

Meld je aan op www.montessorimavorotterdam.nl voor een 
kennismakingsgesprek 

Onder de paraplu van Montessori beginnen we komend schooljaar 
met een Agora-groep. MMR Agora heeft niets van een gewone school: 
we hebben geen vakken, geen lesrooster, geen klassen, geen lokalen 
en geen toetsen. We hebben zelfs geen gelijkheid - want iedere 
leerling is anders en heeft iets anders nodig.

MMR Agora is een leer-community waarin jezelf bepaalt wat je 
leert en hoe je dat wil leren.  De belangrijkste leidraad is je eigen 
nieuwsgierigheid: buiten en binnen school ga je op onderzoek uit 
(jouw challenge) om na een tijdje terug te keren naar de groep om te 
presenteren wat je hebt geleerd. 

Hou ons in de gaten op Instagram en Facebook, check www.
montessorimavo.nl en kijk op www.verenigingagoraonderwijs.nl 
om meer te lezen over de Agora-manier van leren. 

RUIMTE 
> VRIJHEID > 

VERBINDING 

www.verenigingagoraonderwijs.nl

Montessori Mavo Rotterdam |  MMR Agora
Walenburgerweg 35 B
3039 AC Rotterdam 

KLAAR VOOR 
DE START 
VAN JE 
NIEUWE REIS?

Wist je dat je ook 
digitaal onze school 
kunt ontdekken? 

Als je de 
QR code scant, 
vind je nog veel 

meer informatie over 
het Marnix Gymnasium.

 
Of je surft naar 

www.marnixgymnasium.nl/
ontdekhetmarnix

WWW.MARNIXGYMNASIUM.NL/ONTDEKHETMARNIX

ONLIN
E AA

NMELDE
N 

VOOR
 DE 

KENN
ISMAKING

S-

GESPR
EKKE

N KA
N VIA

 

MARNI
XGYMNASIU

M.NL

Vragen? Neem gerust contact met ons op. 
Je kunt mailen via info@daltonbarendrecht.nl 
of bel naar 0180-642180.

Dalton Lyceum Barendrecht
Zichtwei 1, 2992 ZA Barendrecht
T: 0180-642180, I: www.daltonbarendrecht.nl
E: info@daltonbarendrecht.nl 

Op het Dalton Lyceum doe je het samen
De afgelopen jaren hebben we tijdens de diverse lock-
downs pas echt goed gemerkt hoe belangrijk de kern-
waarden van het daltononderwijs zijn. Zo bleken de 
dalton-kernwaarden ‘zelfstandigheid’ en ‘verantwoorde-
lijkheid geven en nemen’ juist nu van onschatbare waar-

Dalton Lyceum Barendrecht
Het Dalton Lyceum Barendrecht is een openbare school voor mavo, 
havo, atheneum, technasium en gymnasium. Op onze school dagen 
wij leerlingen uit om samen met elkaar het beste uit zichzelf te halen. 
Dat kan alleen als iedere leerling zich veilig voelt, zich gekend voelt 
en vertrouwen krijgt. Leren en resultaten halen vinden we belangrijk. Je 
werkt immers naar een diploma toe. Maar zeker zo belangrijk vinden 
we dat je jezelf mag zijn.

de. Onze leerlingen konden in de lockdown-periode vrij 
gemakkelijk zelf aan de slag met online ondersteuning 
van de docenten. Leerlingen hebben geleerd initiatief te 
nemen in hun eigen leerproces en ook online hulp in te 
schakelen wanneer dit nodig was. Wel hebben de leerlin-
gen tijdens de lockdowns elkaar enorm gemist. Vandaar 

dat wij nu meer dan ooit 
de daltonkernwaarde “sa-
menwerken” aandacht ge-
ven. Onze leerlingen doen 
veel dingen met elkaar en 
helpen elkaar daarbij. En 
daar worden zij sterker 
van.

Kennismaken
Nu de mogelijkheden 
om scholen beter te  
leren kennen beperkt zijn, 
hebben we een speciale 
Dalton Opendag-web-
site gemaakt met filmpjes 
en beeldimpressies van 
de school in actie. Ook 
kan de talkshow worden  
teruggekeken die we tij-
dens de Open Dag van  

4 februari live hebben uitgezonden! Gelukkig hebben 
we wel veel leerlingen van groep 8 kunnen ontvangen. 
Zij hebben een goede indruk van onze school gekregen.

Op de Open Dag-site is te zien dat onze leerlingen een 
actieve rol hebben vervuld.  Zij hebben zich opgewor-
pen als ambassadeurs van onze school en hebben mee-
geholpen met het maken van (informatieve) filmpjes op 
Facebook, Instagram en Tiktok. 

Wil je meer weten over het Daltononderwijs, ben je 
benieuwd naar het Versterkt Talen Onderwijs Engels 
(VTO), onze kunstklassen, het gymnasium of wil je meer 
over het Technasium ontdekken? 

Neem dan een kijkje op deze sites:

www.daltonopendag.nl of 
www.daltonbarendrecht.nl.
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Voordijk 520
2993 BE Barendrecht
T  0180 745 096
E   r.debondt@penrpublishing.nl
I   www.penrpublishing.nl

Ook deelnemen in de 
onderwijskrant?

Neem contact op met 

Ramon de Bondt!
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Het Lyceum Rotterdam voor kunst, 
wetenschap en ondernemen
Het Lyceum Rotterdam is een creatieve, kleurrijke en veilige school voor 
onderwijs op havo-, atheneum- en gymnasiumniveau. Het concept, dat 
is opgebouwd rond drie richtingen (kunst, wetenschap en ondernemen) 
en een beroep doet op zelfstandigheid bij het ontdekken van je talenten, 
spreekt duidelijk aan. Daarom maakt de school een goede groei door. ,,Wij 
leiden op voor de toekomst, rekening houdend met de snelle veranderingen 
in de maatschappij”, zegt rector Yolande de Beer.

Vaardigheden voor de toekomst
Op Het Lyceum Rotterdam combineer je de reguliere vak-
ken met lessen over kunst, wetenschap of ondernemen. Je 
kunt in het eerste jaar al kiezen, maar het is ook mogelijk 
om in de Da Vinciklas te starten. Daarin maak je kennis 
met alle richtingen, om daarna je keuze te bepalen. ,,Wij 
hebben deze richtingen opgezet om onze leerlingen vaar-
digheden bij te brengen waarmee ze in staat zijn zelf 
hun talenten te ontwikkelen. Dat doen we omdat het best 
onzeker is hoe de toekomst eruitziet. De maatschappij ver-
andert, beroepen veranderen. Wij denken dat je daarin 
het best functioneert als je vaardig bent in aspecten als 
weerbaarheid, kritisch denken, samenwerken en creatief 
denken”, licht Yolande toe. Die missie komt dus terug in 
het concept. Het Lyceum Rotterdam trekt hiermee ook veel 
gymnasiumleerlingen aan, die hun interesse in de klassieke 
oudheid graag willen combineren met vakken rond kunst, 
wetenschap of ondernemen.

Zelfstandigheid stimuleren
Leerlingen worden bovendien gestimuleerd om zelfstandig 
te worden. Het Lyceum Rotterdam stuurt hier bewust op, al 
zit hier uiteraard een opbouw in vanaf de brugklas tot de 
examenklas. Daarin is ook een belangrijke rol weggelegd 
voor filosofie. ,,Dat is ondersteunend aan het idee om kri-
tisch te zijn en zelf na te denken”, zegt Yolande. ,,Wat je 
bedenkt, mag je trouwens ook écht uitvoeren. Dat geldt 
voor kunst, maar net zo goed voor wetenschap. Als je 
iets ontwerpt, maak je het ook.” Die aanpak zorgt dus 
voor groei, waardoor er inmiddels een tweede locatie is 
geopend aan de Walenburgerweg.

Verrijking
Getalenteerde leerlingen krijgen ook volop de kans om 
zich verder te ontwikkelen. Buiten schooltijd, door mid-
del van activiteiten als theater, muziek, schaken of een 
debatclub, maar ook het lesaanbod is verrijkt met onder 
meer Cambridge Engels en Delf Frans. Dat past bij het 
streven om een wat internationalere school te zijn, die de 
leerlingen in het kader van burgerschap vanaf klas 3 ook 
buitenlandse reizen laat maken. ,,Onze samenwerking 
met de Horeca Vakschool is een ander mooi voorbeeld 
van de verrijking. Leerlingen met het profiel ondernemen 
én interesse in de horeca volgen daar enkele lesuren in 
de week. Dat gaat dan om uiteenlopende vakken als ko-
ken en bakken, maar ook gastheer- en vrouwschap.”

Veilige sfeer  
De basis voor talentontwikkeling ligt behalve in goed on-
derwijs ook in een veilig en goed leerklimaat. Daar is 
op Het Lyceum Rotterdam absoluut sprake van. ,,Wie je 
ook bent, iedereen hoort er hier bij. Ongeacht kleding, 
haarkleur, achtergrond. De oudere leerlingen voeden de 
jongsten ook op door het gedrag te laten zien dat in onze 
school past. Dat zegt iedereen, maar het is bij ons echt 
zo”, benadrukt Yolande. Daarnaast worden de ouders 
eveneens erg betrokken bij de school. Zij worden niet 
alleen uitgenodigd voor ouderavonden, maar ook voor 
exposities en klankbordgroepen. Het bijzondere schoolge-
bouw van ruim honderd jaar oud staat weliswaar midden-
in Rotterdam, de aanpak van Het Lyceum Rotterdam trekt 
leerlingen uit de wijde omgeving.

Het bijzondere schoolgebouw van ruim honderd jaar oud 
staat weliswaar middenin Rotterdam, de aanpak van Het 
Lyceum Rotterdam trekt leerlingen uit de wijde omgeving. 
Ben jij een ambitieuze leerling met interesse in kunst, we-
tenschap of ondernemen? Kom dan eens  sfeer proeven 
om te ontdekken of Het Lyceum Rotterdam bij jou past!

Aanmelden voor de  open lessen: 
www.hetlyceumrotterdam.nl

Het Lyceum Rotterdam
kunst, wetenschap en ondernemen 
Beukelsdijk 91, 3021 AE Rotterdam
T: 010-4770033, I: www.hetlyceumrotterdam.nl

Gemini College
Het Gemini College in Ridderkerk is een middelgrote 
school met ca. 850 leerlingen, waar onderwijs wordt 
aangeboden op vmbo-bk-, mavo-, havo- en vwo-ni-
veau. Speciaal voor dit magazine zetten we weer een 
aantal interessante weetjes en nieuwtjes op een rij!

Nieuwbouw
Per 1 augustus 2022 
gaan we ons prachtige 
nieuwe gebouw in ge-
bruik nemen. Momen-
teel hebben we al te veel 
leerlingen en passen we 
niet allemaal in dit ge-
bouw. We hebben er-
voor gekozen dat mavo, 
havo en vwo gaan star-
ten in het nieuwe ge-
bouw. Basis/kader zal 
nog 2,5 jaar op de huidi-
ge locatie blijven. Dat is 
heel prettig vanwege de 
grote praktijklokalen en 
de voldoende faciliteiten 
voor alle praktijklessen. 
Het nieuwe gebouw is 
voorzien van flexibe-
le lokalen die variëren 
in grootte waardoor er 
meer lokalen zijn voor 
kleinere klassen. Ideaal 
voor het Flexrooster 
waarbij iedere leerling 
op zijn eigen wijze kan 
leren. Er zijn meerdere 
studieruimtes aanwe-
zig, waar de leerling in 
alle rust kan studeren. 
Dat alles gelegen in een 
groene campusomge-
ving met sportvelden 
en een zwembad naast 
de deur. Voor sportieve-
lingen een fantastische 
plek. Zo’n school wil jij 
toch ook!

Hoe zien je eerste schoolweken eruit?
Op het Gemini College vinden we het belangrijk dat jij je 
als leerling veilig voelt in de school. In de beginperiode 
vinden we het daarom belangrijk dat je je klasgenoten en 
de school beter leert kennen. Je start met een introduc-
tieweek op school waarbij teambuilding centraal staat. 
Je leert in deze week niet alleen je klasgenoten kennen, 
maar ook het docententeam en het gebouw. In dit jaar 
hebben we ook het brugklaskamp! Lekker buiten, lachen 
met elkaar en alleen maar gezelligheid. Je leert elkaar 
beter kennen door de verschillende activiteiten. 

Flexuren
Het vaste 80-minutenrooster bevat in de onderbouw 
maximaal drie vakken per dag. Dat is overzichtelijk. 
Voor en na schooltijd komen daar flexuren bij, die op 
verschillende manieren ingevuld kunnen worden. Dit 
kan in de vorm van vakgerichte bijlessen, huiswerkbe-
geleiding of verrijkende masterclasses. 

1-blik agenda
De 1-blik agenda is 
een handig hulpmiddel 
waar wij jou als brug-
klasser mee helpen om 
te leren plannen. De 
overstap is voor brug-
klassers namelijk best 
groot. Plannen is één 
van de belangrijkste 
vaardigheden die leer-
lingen nodig hebben. 
De docenten besteden 
een deel van de les aan 
het inplannen van hun 
huiswerk. Leerlingen 
nemen er ook hun ei-
gen activiteiten in op. 
De leerling krijgt zo, in 
één blik een overzicht 
van wat er gedaan 
moet worden. Niet al-
leen handig, maar ook 
belangrijk om te pres-
teren. Een goede voor-
bereiding levert immers 
vaak hogere resultaten 
op. 

Zien wij jou als toekomstig brugklasser 
komend schooljaar? 
Kom je dan aanmelden op een van de volgende data:
Dinsdag 8 maart 2022 15:00-20:00 uur
Woensdag 9 maart 2022 15:00-18:00 uur
Donderdag 10 maart 2022 15:00-18:00 uur
Woensdag 16 maart 2022 15:00-18:00 uur

wordEN
wie je
bent

Check schooljaar 2022 – 2023 in op Katendrecht

• Kunst en ambachten
• Hoofd, hart en handen

Mavo  - Global Citizen
Vmbo - Economie & Ondernemen

Aanmelden of langskomen?
Check de website!

www.youngbusinessschool.nl
facebook.com/ybsrotterdam

Maashavenweg 14
3072 AZ Rotterdam

‘Worden wie je bent’,
dat is ons motto op vrijeschool De Kaap.  Dat betekent dat we je helpen te ontdekken waar je 
kwaliteiten liggen. Je krijgt bij ons een breed aanbod aan lessen, bijvoorbeeld koken, theater en 
sterrenkunde, en stages. Zo leiden we je op tot een vrije wereldburger die weet wat hij/zij wil en 
kan, klaar om de maatschappij vanuit je eigen talent vorm te geven.

Periodes en andere lessen
We werken in periodes van drie weken aan een vak als geschiedenis of natuurkunde. We doen 
proefjes, geven presentaties en schrijven en tekenen veel. Zo kun je je heel goed in elk onderwerp 
verdiepen. Op De Kaap vinden we kunst en ambacht ook heel belangrijk. Daarom zijn er ook 
praktische periodes, zoals houtbewerken en textiel. Elke dag heb je dus een theoretische en een 
praktische periodeles. Daarnaast krijg je vaklessen Nederlands, Engels, wiskunde, gymnastiek en 
muziek. Als tweede vreemde taal geven we het vak Spaans. Het is een wereldtaal waar je ver mee 
komt!

Mentor
Je krijgt een mentor voor twee jaar die jouw klas veel les geeft. Omdat we op deze manier werken 
en we maar 8 klassen hebben op De Kaap, merken we het snel als er iets niet helemaal goed gaat 
met je en kunnen we je daar mee helpen. Dat geeft een �jn gevoel: je wordt gezien!

Inspiratie
Rudolf Steiner is de grondlegger van het vrijeschoolonderwijs en de inspiratiebron voor vrijeschool 
De Kaap. Overal ter wereld vind je scholen die vanuit zijn ideeën werken.  Als je hier meer over wilt 
weten, lees dan verder op: www.vrijescholen.nl 

Als jij op zoek bent naar een VMBO-school 
 • waar je jezelf mag/kunt zijn 
 • waar je in kleine klassen kunt ontdekken wat jouw talenten zijn
 • waar kunst en ambacht naast de theorie dagelijks op het programma staan

Kom dan naar vrije school De Kaap!  

Samen-
werking met

Rudolf 
Steiner 
College

Vrijeschool de Kaap, 
de plek om met plezier te 
groeien!
Wij helpen je in een kleinschalige sfeer om uit te 
groeien tot een evenwichtige volwassene, we leren je 
je talenten te ontwikkelen en verantwoordelijkheid te 
nemen. 

Wat vinden wij 
belangrijk?
• Verbondenheid met de 
 mensen om je heen,  
 vriendschappen te vor- 
 men en respect te tonen  
 voor elkaar, de school,  
 de docenten, de stad,  
 de natuur, de inter- 
 nationale samenleving  
 en de planeet in zijn  
 geheel. 
• Vertrouwen in elkaar en 
 in de school geeft je de 
 ruimte om te experi- 
 menteren en te falen:  
 fouten maken hoort  
 erbij!
• Binnen de klassen kun  
 je jezelf zijn en ontdek- 

Yinthe: Iedereen is hier zichzelf!

Salma: Je hoeft hier niet te 
verwisselen van lokaal!

Jaylinn: Op de Kaap zijn er superlieve docenten en je 
hebt heel veel activiteiten, zoals koken, toneel, techniek 

en geen huiswerk ken wie je bent, welke  
 talenten je hebt en deze  
 verder ontwikkelen.

Ons onderwijs 
Elke lesdag begint met een 
periodeles. Zo ontdek je 
elke drie weken een an-
dere techniek of ambacht 

Amber: Het is hier heel gezellig en we doen veel met 
je handen, bijvoorbeeld houtsnijden of tekenen.

Mick: We hebben leuke periodes en doen gezellige dingen 
met de klas en de school

Stages 
Stages nemen een belang-
rijke plek in binnen het on-
derwijs op De Kaap. In het 
tweede leerjaar ga je in 
kleine groepjes op bliksem-
stage: twee dagen mag je 
rond kijken in een bedrijf of 
instelling. De bliksemstage 
is ook een opstapje naar 
de stageperiodes in het 
derde en vierde leerjaar. 
Dan heb je een winkelsta-
ge van twee weken en een 

maatschappelijke stage. 
Zo leer je een andere kant 
van jezelf kennen.

Kom langs!
Om te kunnen ontdekken 
of onze manier van wer-
ken bij jou past, kun je het 
beste even langs komen, 
zodat jij met eigen ogen 
kunt zien hoe het is, bij ons 
op De Kaap.

Hanan: We leren hier op een leuke manier!

Djamayra: Je mag hier alles vragen 
en het is heel gezellig

in de praktische periode-
lessen. Je maakt kennis 
met bijvoorbeeld houtbe-
werken, textiel, keramiek, 
koken en  toneel. Naast 
de praktische periode is 

er dagelijks een theoreti-
sche periodeles, waarin 
elke drie weken een ander 
onderwerp centraal staat, 
bijvoorbeeld biologie of 
aardrijkskunde. Je maakt 
steeds een periodeschrift, 
waarin jij op je eigen ma-
nier de lesstof verwerkt, 

met aantekeningen, illustra-
ties en verhalen. 

In de middag volg je de 
vaklessen Nederlands, 
Engels, Spaans, wiskunde 
en muziek. Elke week zijn 
er klassenuren waarin je 
onder begeleiding van je 
mentor huiswerk maakt en 

andere leuke en belang-
rijke dingen doet en be-
spreekt. 

Onze klassen hebben 
maximaal twintig leerlin-
gen. Je hebt twee jaar lang 
dezelfde mentor die veel 
les geeft in jouw klas, zo-
als de periodelessen. Aan 
het einde van het tweede 
jaar bespreken we met jou 
en je ouders welke leer-
weg het meest geschikt is.

Heb je interesse gekregen in onze school?
Maak dan snel een afspraak om een rondleiding te krijgen door onze school. De afspraak kun je telefonisch maken 
(0180-486999) of even mailen naar: info@geminicollege.nl.
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Focus op je toekomst bij het  
Barendrechtse VMBO!
Als je een vmbo-advies krijgt, kun je in Barendrecht kiezen voor  
Focus Beroepsacademie. Je kunt daar terecht voor de basis, kader én 
gemengde uitstroomrichting. Met vijf verschillende beroepsprofielen 
is er bovendien een uitgebreid aanbod. Jij kiest wat bij jou past en 
wordt op maat voorbereid op je toekomstige loopbaan. De school 
focust zich daarbij op jou en jouw talenten. Dat klinkt goed, toch?

Je kiest al na het 
eerste jaar!
Op Focus Beroepsaca-
demie ga je al snel aan 
de slag met het profiel 

van jouw keuze. Dat ge-
beurt al in de tweede klas. 
Misschien lijkt dat vroeg, 
maar je wordt natuurlijk 
goed geholpen bij het 

kiezen. In het eerste jaar 
maak je tijdens de alge-
mene vorming al kennis 
met alle profielen. Om je 
echt te laten ervaren hoe 

dat gaat, worden de les-
sen gegeven door docen-
ten uit de bovenbouw. De 
richtingen die op Focus 
Beroepsacademie worden 
aangeboden zijn Zorg & 
welzijn, Dienstverlening & 
Producten, Horeca, Bak-
kerij & Recreatie, Media, 
Vormgeving & ICT en het 
profiel Groen. Dat laatste 
profiel is toegevoegd na 
het aansluiten van OZHW 
Groen College en is nu 
een vast onderdeel binnen 
het Barendrechtse vmbo.

Veelzijdig onderwijs
Hoewel je dus kiest voor 
een profiel dat aansluit bij 
jouw talenten en wensen, 
krijg je echt nog wel iets 
mee van andere profielen. 

Focus Beroepsacademie werkt namelijk leerlinggericht. 
Het onderwijs is veelzijdig en zoekt aansluiting bij de hui-
dige tijd, maar ook bij ieders interesses. Binnen de keu-
zevakken mag je dus ook voor iets kiezen dat eigenlijk 
niet in je eigen profiel zit. Een mooi voorbeeld van zo’n 
keuzevak binnen het aantrekkelijke aanbod is dronevlie-
gen, maar er is natuurlijk nog veel meer!

Gepersonaliseerd leren
Focus Beroepsacademie werkt volgens het concept van 
gepersonaliseerd leren. Je krijgt daarbij zelf veel meer 
verantwoordelijkheid over je eigen leerproces. In plaats 
van cijfers zijn er leerdoelen, waarvan je zelf moet aan-
tonen of je die behaald hebt. Dat kan op allerlei manie-
ren, die je ook weer zelf kiest. Een filmpje, een toets, 
iets compleet anders; dat is aan jou. Echt maatwerk dus, 
want je volgt een individuele route en krijgt ook nog de 
mogelijkheid tot verrijking of versnelling.

Hulp van je coach
Natuurlijk doe je dat niet allemaal alleen. Je stamgroep 
– want zo heet dat op Focus Beroepsacademie – heeft 
een eigen coach. Die voert individuele gesprekken met 
jou over je ontwikkeling. Welke leerdoelen wil je behalen 
of heb je behaald? Welke termijn of planning hanteer 
je? En wat werkte bijvoorbeeld wel en wat niet? Altijd 
vanuit een positieve insteek, waarbij de nadruk ligt op 
wat je wél kunt. De coaches gaan echt een band met je 
aan, dat is tekenend voor de aanpak op Focus Beroeps-
academie. Uiteindelijk presenteren de leerlingen tijdens 
‘Focus op jou’-gesprekken hun eigen voortgang aan de 
ouders en de coach.

Ga jij naar het vmbo? Dan biedt de toekomstige  
beroepencampus aan de Dierensteinweg alles wat 
je zoekt! Kijk daarom snel op de speciale website  
www.focusopjetoekomst.nl voor meer informatie. Je 
kunt je daar  ook aanmelden voor onze aanmelddagen!

Focus Beroepsacademie
Dierensteinweg 4, 2990 AB Barendrecht
T: 0180-613900, I: www.focusberoepsacademie.nl
I: www.focusopjetoekomst.nl

kom
zaken
doen

Check schooljaar 2022 – 2023 in op Katendrecht

• Spaans als extra vreemde taal
• Ondernemerschap en bedrijfsleven
• Handel en Internationaliseren

Mavo  -   Global Citizen
Vmbo -   Economie & Ondernemen
           -   Zorg & Welzijn/Hospitality

Aanmelden of langskomen?
Check de website!

www.youngbusinessschool.nl
facebook.com/ybsrotterdam

Maashavenweg 14
3072 AZ Rotterdam

Get on board!
Ben jij een creatieve doorzetter die graag deel uit maakt van een dynamische wereld?! 
Dan is de Young business School Rotterdam de vmbo opleiding voor jou! 

Young Business School Rotterdam zoekt talenten die willen werken aan hun internationale 
toekomst. Ben je geboren voor het reizen en het toerisme? Op onze Z&W Hospitality afdeling 
kom je tot je recht. Of ben jij een gemotiveerde grensverlegger die graag zaken doet? Binnen 
onze E&O Businessafdeling ga jij bij ons op expeditie!

Ontdek jouw wereld
De Europese samenleving is in beweging: door digitalisering vervagen de grenzen en zijn er 
steeds meer mogelijkheden op de internationale arbeidsmarkt. Belangrijk om contact te 
hebben met Europese landen, de culturen te leren kennen en de talen te leren spreken. 

De toekomst vraagt om actieve, creatieve, sociale jonge mensen die weten waar zij voor staan. 
Op de YBSR volg je daarom o.a. de vakken wereldoriëntatie en Spaans vanaf de eerste klas en 
ga je op studiereis naar Valencia of Londen in het 3de leerjaar.

YBSR staat voor:
Ervarend leren, ondernemende projecten, gastdocenten, bedrijfsbezoeken, creatieve 
inspirerende ondernemers, stages in de bovenbouw, Spaans, wereldoriëntatie, 
presentatietechnieken, loopbaanbegeleiding, netwerken en verbinden.

In de onderbouw ontdek je je talenten, ga je op bliksem stage; maak je kennis met het 
bedrijfsleven, organiseer je met je klasgenoten een funfair en bepaal je welke beroepsrichting 
bij jou past dmv bliksemstages.

In de bovenbouw bereid je je voor op het examen, ga je op stage, start je je eigen bedrijf, kies 
je met hulp van je mentor en een carrièrecoach voor een passende vervolgopleiding op MBO 
niveau 2, 3, 4 of de havo.

Omringd door creatieve inspirerende ondernemers op Katendrecht ga jij op de YBSR voor een 
internationale toekomst, een toekomst die bij jou past!

Kortom: Kom zaken doen!

Ondernemen
en

Hospitality

Leerlingen in hun element binnen de 
Z&W specialisatie Hospitality
Douae en Mariley zijn 4de jaars leerlingen van de 
Young Business School Rotterdam die het profiel 
Z&W Hospitality volgen. Wij hebben hen gevraagd 
hoe zij de nieuwe specialisatie Hospitality ervaren.
Binnenkort gaan Douae en Mariley  examen doen. 
Zij kijken terug op hun ‘loopbaan’ op de onderne-
mende vmbo school YBSR.

Douae, leerjaar 4 bovenbouw kader (4B Z&W)

 ‘De overgang van basis-
school naar het voortge-
zet onderwijs was voor 
mij een grote stap. 
De Young Business School 
Rotterdam is een kleine 
school en daardoor heb 
ik in korte tijd vrienden 
gemaakt. Daarnaast had 
ik ook een mentor die be-
trokken was. Wanneer mij 
iets dwars zat, kon ik ge-
sprekken voeren met mijn 
klassenmentor. Ik voelde 
me daardoor meteen op 
mijn plek. Ik vond het ook 
fijn om in contact te blij-
ven met mijn basisschool. 
Zo heb ik in het eerste 

leerjaar een kerstpresentje 
bij mijn basisschoolmeester 
gebracht en met trots mijn 
rapport laten zien.
In de onderbouw heb ik 
door gesprekken, bliksem-
stage en bezoekjes aan 
de afdelingen economie 
& ondernemen en zorg & 
welzijn, een bewuste pro-
fielkeuze gemaakt voor 
hospitality. Deze speciali-
satie spreekt mij aan.  Zo 
ontvangen we regelmatig 
gasten voor een rondlei-
ding op onze school. Voor 
zowel jongeren als oude-
ren bedenken we activitei-
ten. Soms zijn die activi-

teiten seizoensgebonden: 
zo verkochten we in onze 
shop rond 14 februari 
valentijns kadootjes en 
rozen. We draaien ook 
mee met events in de om-
geving: hier op Katend-
recht mochten we helpen 
op de Wikkelboats bij 
de voorbereidingen voor 
de opening. Dit zijn leer-
zame lesactiviteiten: de 
lesstof wordt direct in de 
praktijk toegepast. De pro-
fieldelen gastheerschap, 
evenementen en recreatie 
vormen een goede basis 
voor mijn vervolgoplei-
ding “Sociaal werker”. ‘

Mariley Leerjaar 4 bovenbouw 
kader (4B Z&W)

‘Van kleins af aan weet ik al dat ik in de zorg wil wer-
ken. De Young Business School is een ondernemende 
school waar je praktijklessen krijgt die te maken heb-
ben met verschillende doelgroepen. Daarnaast krijgen 
we kooklessen en facilitaire werkzaamheden. Vanuit de 
praktijk leren werkt voor mij motiverend!

Kortom: Douae en Mariley doen graag zaken op de YBSR! 

Word je enthousiast wanneer je dit leest en ben jij ondernemend: kom ook zaken 
doen op de Young Business School Rotterdam!

Meld je aan voor een rondleiding via onze website:  www.youngbusinessschool.nl

Voor groep 8 leerlingen 
het is heel spannend om 
een passende school te 
vinden.
Om leerlingen een indruk 
te geven van onze school 
heb ik het leuk gevonden 
een activiteit te bedenken 
en te helpen bij het rond-
leiden van deze klassen. 
Groep 8 leerlingen heb 
ik bv tijdens een meeloop-
dag instructie gegeven bij 
het maken van een ansicht-
kaart. De theorie kan ik op 
deze manier direct in de 
praktijk toepassen.’

De afgelopen periode heb jij kennis kunnen 
maken met scholen voor voortgezet onderwijs. 
Nu is het moment om je aan te melden. 
Kijk op de website van de school van jouw 
keuze hoe je je kunt aanmelden. 
We verwelkomen je graag in het echt!

Zit jij in groep 8? Dan kun jij je nu

AANMELDEN
Kijk op: schoolvinden.nu/aanmelden

• kleinschalig
• persoonlijk
• veelzijdig

S C H O O L  F O R  S P O R T & L I F E S T Y L E

Dit zijn de scholen van LMC Voortgezet Onderwijs:

maken met scholen voor voortgezet onderwijs. 

Zit jij in groep 8? Dan kun jij je nu

AANMELDEN
Kijk op: schoolvinden.nu/aanmelden

• kleinschalig
• persoonlijk
• veelzijdig

S P O R T & L I F E S T Y L E
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PT010 - Theater en Dans 
voor makers en entertainers 
De nieuwe brugklassen op PT010 - Theater en Dans zijn vol  
enthousiasme begonnen aan het nieuwe schooljaar. Dat geldt 
ook voor de docenten. ,,We zijn heel blij dat we een normale start  
hebben kunnen maken, waarbij we weer volop kunnen zingen, dansen én  
spelen”, zegt locatiedirecteur Aad van der Sluijs. Leerlingen van de 
Rotterdamse kleinschalige Daltonschool voor onderwijs op vmbo  
kader en mavo niveau krijgen zowel On Stage als Off Stage een  
aantrekkelijk programma aangeboden. Daar zijn ook de ouders zeer 
over te spreken, merkte de redactie tijdens een bezoek aan de school.

Diploma met iets extra’s
Je kunt op PT010 – Theater en Dans 
een mavo- of vmbo kader-diploma 
behalen. ,,Dat is wel een diploma met 
iets extra’s”, merkt Van der Sluijs op. 
Het thema theater loopt namelijk als 
een rode draad door het lesaanbod. De 
opgedane vaardigheden sluiten echter 
net zo goed aan op andere vervolgop-
leidingen, zodat elke route mogelijk is. 
Bijzonder is bovendien dat de leerlingen 
twee jaar de tijd krijgen om het niveau 
te bepalen. ,,Stel dat je op vmbo ka-
der begint, dan is het mogelijk om op 
te stromen richting de mavo. Je kunt 
hier ook een mengvorm volgen, waar-
bij je bepaalde vakken op mavo niveau 
krijgt aangeboden. We werken dan ook 
bewust met kleinere klassen, daarnaast 
hebben we ons aanbod uitgebreid met 
Anglia Engels.”

De school heeft enkele speerpunten bepaald. Zo zal de 
samenwerking met het nabijgelegen Islemunda worden 
verstevigd, onder meer door leerlingen de mogelijkheid 
te bieden mee te doen aan activiteiten op en rondom 
hét podium van IJsselmonde. ,,Dat kan ook weer, nu 
de coronamaatregelen versoepeld zijn. Dans en spel 
mag nu als vanouds plaatsvinden. Dat is natuurlijk fijn, 
want daar komen de leerlingen voor. Het concept heeft 
aantrekkingskracht in de hele regio, want we zien ook 
al leerlingen uit bijvoorbeeld Papendrecht, Schiedam,  
Zoetermeer en zelfs Bergen op Zoom voor ons kiezen. 
Dat is een hele nieuwe ervaring.”

Uitbreiding van Off Stage programma
Van der Sluijs geeft ook aan dat het Off Stage programma 
verder wordt uitgebreid. Hierbij draait het om alle  
onderdelen die achter de schermen nodig zijn om een 
productie te maken. Kostuums maken, decors bouwen, 
filmpjes maken en monteren, licht- en geluidstechniek; 
zomaar een kleine greep. Daar is nu iets nieuws aan 
toegevoegd. ,,Een stukje Robotica. Vooral gericht op 
programmeren. Een erg leuke toevoeging, waarvan we 
verwachten dat deze techniek ook jongens zal aanspre-
ken”, zegt hij.

Heel erg naar de zin
Een van de enthousiaste leerlingen van PT010 – Theater 
en Dans is tweedeklasser Autumn. Zijn moeder vertelt 
hoe de schoolkeuze tot stand is gekomen. ,,Mijn zoon 
kreeg echter een advies voor vmbo kader. Het idee 
van een school met aandacht voor theater vond ik wel 
leuk, dus ben ik gaan zoeken op internet. Zo ontdekte ik 
PT010 – Theater en Dans”, vertelt ze. Na het bezoeken 
van de Open Dag was ze meteen enthousiast, al moest 
Autumn nog even wennen. Hij wilde liever in zijn woon-
plaats Hoogvliet naar school. Dat duurde echter niet 
lang. ,,Hij had het al heel snel zó naar zijn zin. Tijdens 
de lockdown had hij ook veel contact met schoolgeno-

ten, niet alleen uit zijn klas. Dat is het voordeel van een  
kleine school, iedereen kent elkaar”, zegt zijn moeder.

Zelf deelt ze het enthousiasme van Autumn. ,,Ik ben 
heel erg te spreken over de school. Dat ze tot het vierde 
leerjaar niet van het plein af mogen onder schooltijd, 
vind ik bijvoorbeeld een fijn idee. Dan weet je dat je 
kind op school is en niet ergens anders, maar ook de 
begeleiding vind ik goed. Zijn mentor is dezelfde als in 
het vorige jaar, dat is prettig. Achteraf ben ik extra blij 
met de keuze, want er wordt ook les op mavo niveau ge- 
geven. Ze stimuleren de leerlingen dus om op het hoog-
ste niveau hun best te doen.”

Meer dan alleen les
Zelf vindt Autumn het erg leuk dat hij op PT010 –  
Theater en Dans niet alleen maar les krijgt, maar ook veel 
mag doen. ,,Kleine toneelstukjes maken en opvoeren, 
dat vind ik leuk en daar wil ik eigenlijk wel in door. Er 
wordt ook veel gedaan om elkaar snel te leren kennen”, 
zegt hij, daarnaast spreken de activiteiten buiten school 
hem aan. ,,We hebben bijvoorbeeld soep gemaakt voor 
mensen die het minder goed hebben. Daar hoorden  
posters bij, met onze gezichten erop. Samen met 
MT010 is er een videoclip met dans en zang opgeno-
men voor het Songfestival, dat was super.” Autumn  
vertelt ook nog dat je, als je vragen hebt, altijd snel hulp 
krijgt en dat de docenten alles goed uitleggen. Hij raadt  
PT010 – Theater en Dans daarom zeker aan!

Betrokken mentoren
De moeder van Autumn gaf het al aan: haar zoon heeft 
voor het tweede achtereenvolgende jaar dezelfde men-
tor. Dit is gebruikelijk op PT010 - Theater en Dans.  
Docent Nederlands Joyce Riedewald is nu mentor van 
de tweede klas. ,,Vorig schooljaar had ik deze leerlin-
gen als brugklassers. Het is een voordeel dat je dezelfde 
groep houdt. Je kunt ze daardoor langer volgen en dat 
is ook waardevol richting de keuze die ze voor klas 3 
moeten maken. In het derde en vierde jaar hebben de 

klassen trouwens ook dezelfde mentor”, vertelt ze. Als 
mentor is Joyce er voor ouders én leerlingen. Ze bouwt 
dus echt een band op. ,,Ik zeg wel eens dat ik ook ‘een 
stukje moeder’ ben. Dat houdt in dat ik altijd bereid ben 
om te helpen. Bij dringende zaken mogen ze mij altijd 
appen, al is het in het weekend. In mijn ogen moet dat 
ook. Als je het uiterste uit de kinderen wilt halen, moe-
ten ze ook merken dat je er echt voor ze bent.”
Joyce heeft het zelf ook enorm naar haar zin op PT010 
– Theater en Dans. ,,Het is een leuke, gezellige school. 
Als docent voel je de waardering van de directie, daar 
ben ik erg blij mee. Er is niets mooiers dan samen met 
fijne collega’s vorm te geven aan de mooie uitdagingen 
voor de leerlingen!” 

PT010 – Theater en Dans  
Palmentuin 77-79
3078 KJ Rotterdam 
T: 010-4824966
I: www.pt010theaterendans.nl

Nieuwsgierig geworden? Bekijk dan eens de promo-
filmpjes op de website of kom sfeer proeven en les-
sen On Stage en Off Stage volgen op de Open Avond 
op dinsdag 22 februari van 19.00 tot 21.00 uur. Via 
de website kunt u zich aanmelden voor VIP-rondlei-
dingen en aanmeldingen. Voor aanmeldingen kunt 
u dagelijks een afspraak maken of langs komen op 
PT010 – Theater en Dans.
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Zou jij niet op de 
leukste school van  
Rotterdam willen zitten? 
 
Zit jij in groep 8? Zoek dan niet verder!  
Maak snel een afspraak voor een spetterende 
rondleiding op het Rotterdam Designcollege.  
www.rotterdamdesigncollege.nl

volg ons ook op:

Design 
your future 
––– 
Explore 
yourself
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De Hef haalt het beste 
in je
Heb jij een vmbo basis, kader, of gl/tl-advies, en wil jij er alles  
uithalen wat erin zit? Dan is De Hef dé school voor jou. Op de hoek 
van de Slaghekstraat en de prachtige Hillevliet staat ons moderne 
schoolgebouw. Kies jij voor De Hef? Dan gaan we er samen alles aan 
doen om het beste in jou naar boven te halen! 

Op weg naar jouw toekomst
Er verandert een hoop als je van de basisschool naar de middelbare school gaat.  
Daarom kan je bij ons voor de zomervakantie al kennismaken met je nieuwe klasgenoten, 
met je mentor en met het gebouw. En ook daarna sta je er niet alleen voor. Meerdere 
keren per week heb je een dagstart met jouw mentor, zodat jij om hulp kan vragen en je 
weet wat er van jou wordt verwacht. Ook heeft de mentor met iedere leerling persoon-
lijke coachgesprekken. In het eerste jaar krijg je de tijd om nog even te wennen aan de 
middelbare school. Daarom hebben de brugklassen de meeste lessen in hun eigen deel 
van de school. 

Keuzewerktijd
De meeste van onze leerlingen hebben veel vakken die ze leuk vinden en waar ze goed 
in zijn, maar ook een paar waar ze een beetje moeite mee hebben. Om het toch goed 
te kunnen doen bij die vakken, heb je dan wat extra tijd nodig. Op De Hef hebben 
we daarom KWT-uren (KeuzeWerkTijd), waarin je kan werken aan je huiswerk en extra 
uitleg krijgt van onze docenten.

Onderwijs 
Op De Hef leer je niet alleen uit boeken, maar mag je ook lekker veel doen. Dat is extra 
leuk en leerzaam, omdat wij op onze school de modernste apparatuur en machines  
hebben staan. Daar zijn we best trots op. Je kan daardoor precies op de manier  
leren zoals het er buiten de school aan toe gaat. Zo 
heb je, als je eenmaal klaar bent op De Hef, niet  
alleen een prachtig vmbo- of mavo-diploma, maar ook een  
voorsprong op leerlingen van andere middelbare  
scholen!

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

De volgende stap in doorlopend leren www.snz.nl

Klaar voor de toekomst op het 
Einstein Lyceum
Het Einstein Lyceum is een openbare scholengemeenschap voor 
mavo, havo, atheneum en gymnasium. Onze mooie school op  
Campus Hoogvliet heeft op dit moment ongeveer 900 leerlingen. 
Door die kleinschaligheid kent bijna iedereen elkaar en hebben 
we veel aandacht voor elkaar. Allemaal met één doel: jou zo goed  
mogelijk voorbereiden op de toekomst. 

Pré-vwo
Die voorbereiding begint soms al voordat je hier op school zit. Als jij een (voorlopig) 
vwo-advies hebt gekregen, kan je namelijk komen proefstuderen op onze pré-vwo. 
Daar maakt je kennis met de vakken Klassieke talen, mythologie, Frans, geschiedenis,  
Science, wiskunde en muziek. Zo kun je alvast een beetje wennen aan het Einstein, 
zodat jij straks een vliegende start hebt op de middelbare school.

Young Impact 
Als je eenmaal bij ons op school zit, gaan de voorbereidingen voor de toekomst ge-
woon door. Dat doen we natuurlijk tijdens de lessen, maar ook daarbuiten. Wij willen 
namelijk dat onze leerlingen zich straks staande kunnen houden in de maatschappij. Wij  
brengen ze daarom zelfredzaamheid, acceptatie van diversiteit en een open hou-
ding bij. Dat doen we onder andere met ons Young Impact-programma. Tijdens de  
eerste twee leerjaren werken we met dit programma en onderzoeken wij samen onze  
samenleving. 

Brede Ontwikkeling 
We kijken op het Einstein niet alleen naar de buitenwereld, maar ook naar onszelf. 
Het leren begrijpen van jezelf is namelijk een belangrijk onderdeel van het volwassen  
worden. Met onze pijlers zoals World Class, muziek & dans en filosofie ontdek je  
verschillende kanten en talenten van jezelf en denk je na over de wereld om je heen.
 
Vervolgstudie 
Naast alle lessen, programma’s en extra vakken, gaan we 
je natuurlijk ook gewoon voorbereiden op het diploma en 
wat er na de middelbare school komt. Bijvoorbeeld met 
het bezoeken van mbo’s, hbo’s en universiteiten, waar 
je kan meelopen of proefstuderen. Maar dat komt later 
allemaal.

Graag snel tot ziens op het Einstein Lyceum!
Campusplein 18, 3192 CD Hoogvliet
T: 010 – 295 72 12, I: www.einsteinlyceum.nl

naar boven

De Hugo is jouw wereld in 
een school

Op de Hugo de Groot leer je de wereld kennen. Als openbare school 
in Rotterdam-Zuid zijn we er voor leerlingen die mavo-, havo en 
vwo-advies hebben gekregen van de basisschool. Daarnaast heb-
ben we een ISK, waar leerlingen die nog maar kort in Nederland 
wonen kennismaken met de Nederlandse taal. Naast het traditionele  
onderwijs bieden we onze leerlingen veel extra’s aan. Je kunt  
bijvoorbeeld verschillende sporten beoefenen, maar ook toneelles-
sen volgen, muziek maken of meedoen aan de Lego League of een  
debatgroep. Eigenlijk is er bij ons op school voor iedereen wel iets 
extra’s te doen. 

Onderwijs & De Hugo
Je moet op de Hugo natuurlijk wel wat in je mars hebben. Elke dag weer dagen we 
onze leerlingen uit. Je kan zelf aangeven of je extra hulp nodig hebt bij vakken die je 
moeilijk vindt. Bij vakken die je leuk en interessant vindt, krijg je extra uitdagingen en 
kun je vooruit leren. 
Om onze havo- en vwo-leerlingen voor te bereiden op het wetenschappelijk onderwijs, 
leren zij in de speciale W&O-lessen (Wetenschap en Onderzoek) vaardigheden, die 
zorgen voor een soepele overgang naar vervolgstudies.

De Maatschappij & De Hugo
Het zit in ons DNA om niet alleen naar onszelf te kijken, maar er ook voor anderen te 
zijn. Omdat de school graag iets terug wil doen voor de maatschappij, is Team Hugo 
opgericht. Deze club bestaat uit leerlingen vanuit de hele school. Zij dragen zelf ideeën 
aan, met begeleiding van docenten. 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. 
Onze leerlingen maken wij door dit soort activiteiten betrokken bij wat er in de rest 
van de wereld gebeurt. Het is slecht één van de voorbeelden van onze aandacht voor  
burgerschap, een belangrijke component van ons onderwijs.

De Hugo App
Doordat wij een eigen app hebben, kun je ons en 
jouw mentor altijd makkelijk bereiken. Dit vinden we  
belangrijk. Je kunt op de app chatten, nieuwsberichten 
lezen en je rooster bekijken. Ook vind je er belangrijke 
data en allerlei andere praktische zaken die leerlingen en 
ouders moeten weten over de school. Zo is iedereen aan-
gesloten en betrokken bij onze prachtige school!

Graag snel tot ziens op de Hugo!
Nachtegaalplein 53, 3082 NK Rotterdam
T: 010 – 283 11 66, I: www.osghugodegroot.nl 

Olympia College. 
Het begin van iets moois. 
Het Olympia College is een openbare school voor praktijkonderwijs, 
vmbo-lwoo, vmbo-pro, Entree-mbo 1 en ISK. Op onze school krijg  
je natuurlijk vakken als Nederlands, Engels en rekenen, maar leer je 
verder vooral door te doen. 
Wij helpen jou het beste uit jezelf te halen, zodat je aan het eind van 
je tijd op het Olympia vol vertrouwen een mooie toekomst tegemoet 
gaat! 

Persoonlijke aandacht
Omdat we werken met kleine klassen en een persoonlijk mentoraat, hebben we veel tijd 
en aandacht voor jou als persoon en voor jouw ontwikkeling. We leren je goed kennen 
en we gaan samen onderzoeken welke vakken en beroepen het beste bij jou passen. 
We bekijken ook welk niveau jij aankan. Misschien kan jij namelijk wel doorstromen 
naar andere vmbo-niveaus, en uiteindelijk het mbo.

Leren door te doen!
Op het Olympia College is het grootste deel van het onderwijs praktijkgericht. In de 
onderbouw doe je ervaring op in een van onze leerwerkplaatsen. Daarnaast ga je op 
bezoek bij verschillende bedrijven en loop je voor het eerst stage. 
In de bovenbouw hebben we de TOP Academie. Daarin leer je een beroep, op school 
en op een echte werkplek. Deze manier van leren in de praktijk is niet alleen leuker, maar 
zorgt er ook voor dat je straks precies kunt wat je nodig hebt voor je toekomstige baan. 

Samenwerkingen
Het Olympia College werkt samen met verschillende Rotterdamse ondernemers. Bij hen 
kun je een passende en leuke stageplek vinden. Zo zet je de eerste stappen op weg naar 
een mooie baan in de toekomst. 
Ook werkt de school samen met het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, waardoor
we in verschillende sectoren een baangarantie kunnen 
bieden aan onze leerlingen.

Kom kennismaken!
Open dag: 9 maart 2022 13.00-15.30 uur
Uiteraard kun je ook een afspraak maken voor een  
kennismaking buiten de Open Dagen. Dit kan telefonisch 
T: 010 - 483 53 11 of via info@olympiacollege.nl.
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ACCENT VSO
Ons voortgezet speciaal onderwijs 
(vso) vind je in Rotterdam-Noord 
en Rotterdam-Zuid. Een gevarieerd 
lesprogramma en een enthousiast 
schoolteam helpen de leerlingen  
stap voor stap op weg naar een kleur-
rijke toekomst en een zo zelfstandig 
mogelijk bestaan in de maatschappij. 
De scholen zoeken zoveel mogelijk de 
verbinding met het praktijkonderwijs.
 

ACCENT AVONDONDERWIJS
Op 3 locaties in de Rotterdamse  
regio geeft Accent avondonderwijs  
aan volwassenen met een lichte 
verstandelijke beperking, leer-
achterstand of laaggeletterdheid. 
Zij leren bij ons praktische, sociale en 
theoretische vaardigheden die helpen 
om hun eigen leven te leiden en actief 
deel te nemen aan de maatschappij.

      

DE LEUKSTE SCHOOL
BIJ JOU IN DE BUURT
AANMELDEN BIJ ONZE SCHOLEN KAN HET HELE JAAR

Tel: 010 - 209 99 26     www.cvoaccent.nl

Maak gerust een 
afspraak voor 
een persoonlijke 
rondleiding!

ACCENT PRAKTIJKONDERWIJS
Accent verzorgt op 4 locaties in de 
Rotterdamse regio praktijkonderwijs 
voor jongeren van 12 t/m 18 jaar. 
Praktijkonderwijs is voortgezet  
onderwijs voor leerlingen die liever  
in de praktijk leren dan alleen uit 
boeken. Het onderwijs is gebaseerd  
op 4 domeinen: Wonen, Werken,  
Vrije tijd en Burgerschap.

www.accent-praktijkonderwijs.nl www.accent-vso.nl www.accent-avondonderwijs.nl

Accent-scholen zijn warme, klein-
schalige scholen waar iedereen 
elkaar kent. Op onze scholen leer  
je vooral in de praktijk ervaringen 
op te doen. Hiervoor koppelen we de 
theorie aan praktische opdrachten 
en stages. Wij geloven dat iedereen 
iets in zich heeft om trots op te zijn, 
een talent, en zien het als onze taak 
om dat naar boven te halen.

Wij bieden een veilige leeromgeving 
waar je wordt voorbereid op 
werk, de maatschappij of een 
vervolgopleiding.

De Bondt Publishing heeft al jaren veel 
contact met het onderwijs

De samenwerking tussen het 
onderwijs en het bedrijfs- 
leven is erg belangrijk. Denk alleen 
maar aan stages. Studenten doen 
in de praktijk belangrijke ervaring 
op, die in het beste geval naad-
loos aansluit op de theorie die zij 
op school geleerd hebben. Het be-
drijfsleven kan onderwijsinstellin-
gen op de hoogte houden van de 
recente ontwikkelingen. Die infor-

matie helpt om tot een onderwijsaanbod te komen dat echt van nu is. Op 
die manier wordt ook een bijdrage geleverd aan het klaarstomen van 
de werknemers van de toekomst. Het Barendrechtse bedrijf De Bondt 
Publishing, de uitgeverij van magazines als Ondernemend, Beleef Ba-
rendrecht, de Onderwijskrant, de Voorjaarskrant en de Najaarskrant, 
heeft al jaren veel contact met het onderwijs.  ,,Ons netwerk is door de 
jaren heen flink gegroeid. Dusdanig dat wij zelfs kunnen meedenken als 
studenten een stage bij een leuk bedrijf in Barendrecht zoeken”, zegt  
directeur Ramon de Bondt.

Ondernemers zoeken contact
,,Wij hebben de afgelopen tijd gemerkt dat er een groei-
ende vraag bestaat op de arbeidsmarkt. Ondernemers 
zouden bijvoorbeeld best graag een stagiaire willen of 
een gastles willen verzorgen, maar weten niet precies hoe 
ze dat moeten regelen. Daaruit ontstond het idee om onze 
klanten niet alleen te ontzorgen op het gebied van mar-
keting, maar ook op dit gebied. Een totaalpakket dus”, 
vertelt Ramon. Zelf heeft hij al diverse keren een gastcolle-
ge gegeven. ,,Erg leuk om te doen. Je merkt meteen dat 
dit voor studenten toch anders is. Er staat dan toch ineens 
iemand uit de praktijk voor ze, die soms vragen stelt die 
ze niet direct verwacht hadden.” 

Kennis als voordeel
De Bondt heeft in de afgelopen jaren een enorm netwerk 
opgebouwd in de regio. Een groot voordeel is de kennis 
die De Bondt al heeft opgedaan over de bedrijven. ,,In 
veel gevallen bestaat de relatie al jaren. Daardoor weten 
wij welke sfeer er in het bedrijf heerst, hoe er gewerkt 
wordt en wat daar wel en juist niet bij past”, legt Ramon 
uit. Bovendien kan er worden geput uit eigen ervaringen, 
want inmiddels heeft De Bondt Publishing al enkele stagi-
aires over de vloer gehad. Dat helpt bij de beeldvorming, 
zodat aan ondernemers kan worden verteld wat zij even-
tueel kunnen verwachten.

De Bondt Publishing
Voordijk 520, 2993 BE  Barendrecht
T: 0180-745096, I: www.penrpublishing.nl
E: r.debondt@penrpublishing.nl



Zit jij in groep 8?
Schrijf je dan nu in!

www.portusscholengroep.nl

Dit kan van 21 februari tot 18 maart

We hopen dat je tijdens de open dagen en andere 
kennismakingen een goed beeld hebt gekregen 
van de Portus scholen in Rotterdam, Ridderkerk 
en Barendrecht. 

Al onze scholen bieden je een veilige plek om te 
leren en je te ontwikkelen. Of je nu gemakkelijk 
leert of wel wat hulp kunt gebruiken, op een 
Portus school krijg je alle kansen en volop  
uitdaging op je eigen niveau.

Nu breekt er een belangrijke periode aan: je kunt 
je gaan inschrijven bij de middelbare school van 
je keuze. Kijk op de websites van onze scholen 
voor meer informatie over hoe je dit kunt doen.

Wij wensen je veel succes bij het maken van 
je keuze en het bepalen van je koers naar een 
nieuwe veilige haven! 

Portus scholengroep: 
veilige haven voor leerlingen die hun eigen koers varen!



Wij denken

graag met

u mee!

Betaalbaar keuken- en baddesign.

 Hoge betrokkenheid, persoonlijk 

    contact met de ondernemer

 Altijd één aanspreekpunt

 Superieur vakmanschap. 

    Van persoonlijk ontwerp tot montage

 Ontzorgd, vanaf het begin genieten

 Praktische oplossingen: van demontage 

    en afvoeren van de oude keuken of 

    badkamer, tot technische en 

    bouwkundige aanpassingen

 Prachtig assortiment vloer- en wandtegels

 3D ontwerp van de keuken of badkamer

Evert Rop, 
Grando Barendrecht

Grando Barendrecht Woonboulevard Barendrecht 
Van ‘t Hoffstraat 18, tel.: 0180-726802, 7 dagen per week persoonlijk advies! grando.nl/barendrecht

KOKEN. BADEN.

GENIETEN.


