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Het leren van onze leerlingen staat centraal

Leerlingen worden begeleid door 
betrokken mentoren

Ons onderwijs is uitdagend en van hoog 
niveau

Toetsing is bedoeld om het leren te 
bevorderen

Bouw wie je bent!



Het leren van onze 
leerlingen staat centraal

• Je krijgt les op je eigen niveau

• Geleide – begeleide – zelfstandige lessen

• In itslearning staat het huiswerk in je 
agenda

• Tijdens de lessen wordt er gewerkt met 
de iPad

• Het leren vindt ook plaats in de praktijk



Het leren van onze 
leerlingen staat centraal

• Zelfstandig werken in de OLC ’s

• Ook na schooltijd kan er onder begeleiding in de OLC ’s 
gewerkt worden

• Er zijn verschillende OLC ’s (in de bovenbouw havo-vwo 
noemen we dat Atelier)



Het leren van onze 
leerlingen staat centraal

• In de bovenbouw wordt er 
meer zelfstandigheid 
gevraagd van leerlingen

• Leerlingen worden 
voorbereid op het 
vervolgonderwijs

• Onderdelen van het 
programma kunnen 
eerder afgerond worden



Het leren van onze 
leerlingen staat centraal

Atelier 127 (bovenbouw)

• Hoorcollege – werkcollege- atelier

• Meer keuzemogelijkheden voor 
leerlingen

• Waar sta je, waar ga je naartoe en wat 
heb je daarvoor te doen?



Leerlingen worden begeleid 
door betrokken mentoren

KIND

OUDERS SCHOOL



Leerlingen worden begeleid 
door betrokken mentoren

• Vier keer per jaar worden er 
driehoeksgesprekken gevoerd

• Er is veel tijd samen met de mentor

• Waar mogelijk is er een duo-mentoraat



Ons onderwijs is uitdagend 
en van hoog niveau

• Leerlingen in havo en vwo bovenbouw 
krijgen de mogelijkheid om een keuzevak 
te volgen met een praktische invulling: 
PGP-t en PGP-m

• Leerlingen in leerjaar 1 en 2 volgen het 
vak LobP

• Certificaat versterkt taalonderwijs is 
mogelijk



Ons onderwijs is uitdagend en 
van hoog niveau

• BOS-stage voor leerlingen in havo en vwo bovenbouw

• Examenreis 

• Uitwisselingen

• Schoolband



Toetsing is bedoeld om het 
leren te bevorderen

In de onderbouw hv:
• Wordt er getoetst 

op 2 niveaus
• Is het resultaat van 

de toets de input 
voor het vervolg 
van het leren



Een dag van een leerling





BELANGRIJKE DATA

• Aanmelden masterclass
tweetalig onderwijs
woensdag 8 februari

• Aanmelddag
dinsdag 15 maart

• Open dagen
Stevensbeek op 3 februari

Boxmeer op 10 februari

• Aanmelden nieuwsbrief
ouders/verzorgers 
groep 7 en 8 (via website)

• Laatste nieuws? Volg ons op 
Facebook, Instagram of bekijk 
onze site


