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Puzzel

Guus

‘LEER ONS KENNEN!

Dean

In groep acht kies je voor een nieuwe
school. Dat kan best lastig zijn. In deze
krant vertellen wij je wat meer over het
Schoonhovens College, zodat je vast
een beetje kennis met ons kan maken.
Nieuwsgierig geworden? Of wil je graag
meer weten over onze school? Doe mee
met het Schoonhovens College Festival
op zaterdag 6 februari. Schrijf je in op
schoonhovenscollege.nl/groep-8 of via
onderstaande QR-code. Voor de locatie
Vlisterweg ontvang je een tas met materiaal
om actief deel te nemen aan de
online lessen en activiteiten.

CHEYENNA EN
MAARTEN WETEN
WAT ZE WILLEN:

‘WIJ KUNNEN
NIET STILZITTEN’
Cheyenna Boedhai (13)
en Maarten van der Horst
(12) hadden hun draai snel
gevonden op het vmbo aan
de Vlisterweg. Cheyenna
woont pal naast de school;
Maarten moet een kwartiertje fietsen vanaf Ammerstol.

GUUS LINNEWEEVER EN
DEAN CROESE WENNEN SNEL:

‘TECHNIEK
LIGT ONS WEL’
Guus Linneweever (13) en Dean Croese (13)
fietsen fluitend naar het Schoonhovens College.
Guus komt uit Groot-Ammers en moet dagelijks
twee keer oversteken met de pont. Dean speert
vanuit Bergambacht naar Schoonhoven. Beiden
hebben veel op met het vak techniek.

Er zijn weinig brugklassers die nu al weten waar ze later de kost mee

GUUS weet nog dat hij op de Open Dag een robotje in elkaar mocht

zullen verdienen. Voor MAARTEN is dat het niet alledaagse beroep van

zetten. Die technische puzzel inspireerde hem. Bovendien vond hij de

rietdekker. ,,Dat weet ik zeker. Ik ga nu al met oom Arjan uit Gorinchem

middelbare scholen in de Alblasserwaard niet zo aantrekkelijk. ,,Het

het dak op om rietstengels met ijzerdraad te bundelen Gevaarlijk? Valt wel

zag er hier gezelliger uit. Het voelde meteen goed.”

mee. Er kan brand uitbreken en je kan van het dak vallen, maar dat heb ik
nog niet meegemaakt.”

DEAN draait lekker mee. Dat komt mede door extra huiswerkbegeleiding en hulp bij het lezen van vragen. ,,Ik ben nogal dyslectisch. Dat

MAARTEN : ,,Als m’n oom in de buurt een klus heeft, haalt hij me op. Ik

zit bij ons in de familie. Mijn vader en opa hebben dat ook. Ik lees

vind het leuk werk. ‘s Zomers kan het best heel warm zijn op het dak. Ik

vaak de vragen verkeerd en dan klopt het antwoord niet. Mijn moeder

heb eens met 35 graden Celsius in de zon gestaan. Ik had bovendien een

waarschuwt me ook altijd: ‘Dean, kijk nog even naar de tekst’. Die tip

lange broek aan. Dan loopt het zweet over je lichaam en moet je pauzes

kreeg ik ook van mijn mentor. Meneer Van der Wiel hielp mij bij een

inlassen.”

proefwerk aardrijkskunde met aanwijzingen.”

CHEYENNA ziet een toekomst in de zorg voor zich weggelegd. De goedlachse

GUUS werkt af en toe bij zijn vader, die een groothandel in coatings en

Schoonhovense, die op basisschool De Vlieger zat, helpt graag in de huishou-

verfsystemen bestiert. ,,Dan help ik mee met het vullen van de spuit-

ding en doet met liefde boodschappen voor haar oma. ,,Mijn broer Chevano

bussen. Ik weet niet of ik later hetzelfde werk zal gaan doen.”

is afgelopen jaar geslaagd op deze school. Hij vertelde me uiteraard van alles

Hij vindt geschiedenis een interessant vak, maar techniek blijft

over de leraren en leerlingen. Daarom hoefde ik niet te twijfelen.”

trekken. ,,Ik zie wel hoe het loopt. Ik heb nog geen plan voor de
toekomst.”

MAARTEN komt van basisschool De Kromme Draai uit Ammerstol en werkt
graag met z’n handen. Hij volgt de gemengde leerweg en heeft het naar zijn

DEAN houdt van voetbal en motorcross. Met die laatste sport is hij

zin op het vmbo. ,,Gymnastiek en ICT vind ik de leukste vakken. En ik ver-

gestopt na een valpartij waarbij het karretje total loss was. ,,Ik rijd

veel me nooit.” Maarten voetbalt bij de plaatselijke trots ASV en scoort aan

nu wel eens met een maat in een crossauto. Het behalen van een

de lopende band. Ook tennist hij bij ‘t Veldje. ,,Ik ben overal voor te porren.”

een rijbewijs hoeft straks geen probleem te zijn. Ik heb ervaring met
lassen. Mijn vader werkt bij Stalent. Ik ga wel eens met hem mee naar

CHEYENNA turnt bij DOS en rijdt op een pony bij manege De Driesprong in
Berkenwoude. Stilzitten kan ze niet. ,,Dan word ik gek. Ik moet iets doen.”
Haar favoriete vakken zijn biologie en techniek.

de werkplaats. Dan leer je dat vanzelf.”
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AANPAK DYSLEXIE SUCCESVOL

COACH
ONDERSTEUNT
LEERLINGEN
Docent Nederlands en dyslexiecoach
Jos Hageman biedt leerlingen die
‘vastlopen’ ondersteuning. Zo komen
ze veel beter tot hun recht.

,,De leerling krijgt meer zelfvertrouwen. Een onvoldoende verandert in een

signaleren van dyslexie. Op diverse onderdelen kun je vastlopen. Om een

voldoende. Dan heb je eer van je werk”, meent de coach. ,,Bij kinderen met

voorbeeld uit de praktijk te geven; een tweedeklasser haalde een dikke

dyslexie verloopt de taalverwerking anders, waardoor de ontwikkeling bij

onvoldoende voor een gecombineerde lees- en luistertoets. Het lukte

lezen of spelling achterblijft. Het gevolg is dat leerlingen met dyslexie min-

hem niet om de tekst vlot tot zich te nemen. Hij had gewoon iets meer tijd

der snel en nauwkeurig lezen dan hun klasgenoten. Soms kom je daar pas

nodig, voordat hij het juiste antwoord kon geven. Ik heb dat de betrokken

jaren later achter, omdat leerlingen deze beperking met trucjes compense-

docent verteld, waarna een succesvolle herkansing volgde. Hij scoorde

ren. Dat leren ze zichzelf al op de basisschool. Die camouflage komt echter

daarna een ruime voldoende.”

een keer aan licht en dan kom ik in actie”.
Hageman ziet de rol van bemiddelaar als verlengstuk van zijn coaching.
Volgens Hageman (41) speelt onzekerheid een belangrijke rol bij proble-

,,Soms zijn er vermoedens van dyslexie, het is belangrijk om dan met leer-

men met spelling of verwerking van de oefenstof. ,,Ondersteuning bestaat

ling, ouders en docenten om de tafel te gaan zitten, om te kijken hoe wij als

vooral uit het wegnemen van angst. De zorg gaat dus vaak verder dan

school ondersteuning kunnen bieden.

WAT WE ELK
JAAR OOK NOG DOEN...
Altijd spannende, verrassende en leuke lessen.
Dat zou natuurlijk mooi zijn. Maar soms is het ook
even goed opletten en doorzetten om die som te
snappen of die woordjes te leren. Gelukkig is er
nog meer dan alleen die 50 minuten per vak.

Je begint zelfs al meteen in de

wedstrijden voor de LEGO@LEAGUE ,

weest. Dus we hebben MEERDAAGSE

eerste week met een paar dagen

de zogenaamde VAKKANJERS en de

REIZEN naar Parijs, Londen, Berlijn

kamp! Tijdens het BRUGKLASKAMP

sportwedstrijden van OLYMPIC MOVES ,

en een UITWISSELING met Italië en

maak je kennis met je nieuwe

het grootste scholieren sporteve-

Frankrijk. En in de derde klas gaan

klasgenoten, je leraren en ook

nement van Nederland.

alle leerlingen die Duits volgen naar

nog andere leerlingen van het

Maar we blijven ook dichter bij

Aken voor een stadswandeling

Schoonhovens College.

huis. Zo gaan sommige leerlin-

(en natuurlijk veel Duits spreken!!)

Later zijn er nog meer activiteiten.

gen op bezoek bij het THEATER in

Veel leerlingen kijken uit naar

Niet alles natuurlijk in de eerste

Schoonhoven en hebben we na-

het einde van klas 1 en 2, want

klas, maar ieder jaar ga je wel een

tuurlijk onze eigen SPORTDAGEN .

ja, dan is er de POLDERSURVIVAL .

keer op stap of kun je meedoen

We hebben ook de afspraak, dat

Met je vrienden en vriendinnen

aan wedstrijden.

iedereen die op het Schoonhovens

dwars door de Krimpenerwaard,

Zo doen we op het Schoonhovens

College zit minimaal één keer met

verkleden, spelletjes doen en nat

College al jaren mee aan de

school naar het buitenland is ge-

worden! Super vet!
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Jordi Hak volgt opleiding bij Alexandria ‘66

Jordi

‘VOETBAL
HOORT BIJ MIJ’
Jordi Hak uit klas B1d reist driemaal per week naar
Rotterdam om te trainen bij Alexandria ‘66. Deze
eersteklasser beschikt over een jeugdopleiding
voor regionale talenten.
Jordi (13) voetbalde bij Schoonhoven, maar wilde graag zijn talenten ergens

De Schoonhovenaar is ook geselecteerd voor het districtsteam van de KNVB.

anders tonen. Zijn oudere broer Wesley is zijn grote voorbeeld. Hij is opge-

Dat betekent soms een vierde training in de week. Hij vindt het niet erg.

nomen in de selectie van Sparta. Jordi zit in een mavo-havo brugklas. ,,Mijn

,,Voetbal hoort bij mij. Het is mijn lust en mijn leven. Of ik ooit doordring tot

ouders brengen mij naar Rotterdam en af en toe ga ik met het openbaar

het profvoetbal zal de tijd leren. Ik loop er niet op vooruit.”

vervoer. Je moet er wat voor over hebben, maar bij Alexandria ‘66 leer ik
veel. Het is jammer dat de competitie vanwege corona naar een latere datum

Voetbal is goed te combineren met school. Het plannen gaat goed. De trainin-

is verschoven, want er gaat niets boven een wedstrijd. Tot die tijd blijven we

gen beginnen vroeg in de avond. Ik ben dus steeds op tijd thuis.”

scherp trainen en spelen onderlinge partijtjes.”

Jordi kijkt graag naar voetbalwedstrijden uit de Engelse competitie (Premier
Jordi is middenvelder. Bij voetbal is dat een positie die veel conditie en over-

League) en is onder de indruk van de techniek en dribbels van oud-Ajacied

zicht eist. Je rent van strafschopgebied naar strafschopgebied, maar intussen

Frenkie de Jong, die tegenwoordig voor FC Barcelona uitkomt. Met zijn

moet je ogen in je rug hebben. Een tegenstander kan immers van de ontstane

Schoonhovense maten trapt hij graag een balletje op de velden in de wijk

ruimte gebruik maken. ,,Ik let goed op. Deze positie ligt me wel. Ik ben graag

Noord. ,,Als dat zo uitkomt.”

druk bezig.”

9 REDENEN OM VOOR HET SCHOONHOVENS COLLEGE TE KIEZEN:
GOED ONDERWIJS

TALENTONTWIKKELING

SFEERVOLLE LOCATIES

FIJNE SFEER

GOEDE EXAMENRESULTATEN

KLEINSCHALIG

AANDACHT VOOR HET INDIVIDU

GOED BEREIKBAAR

BREED ONDERWIJSAANBOD

VOLG ONS OP

SOCIAL-MEDIA!
Altijd al willen weten hoe het er op de middelbare school
aan toe gaat? Bekijk dan ook onze pagina’s op Facebook
en Instagram! Wij laten jou zien wat er bij ons op school te
beleven valt.

@SCHOONHOVENSCOLLEGE

5

Een dagje uit het leven van...

SENNA & JARA
07:15

07:45

ische fiets. Die trapt
Jara heeft een elektr
een gewone fiets.
wat makkelijker dan
rm van cerebrale
Ze heeft een lichte vo
zijn verzwakt en dat
parese. Haar spieren
udingsvermogen.
beïnvloedt haar uitho
hoonhoven is
En van Lopik naar Sc
toch 8 kilometer!

Jara Brokking uit Lopik nee
mt ‘s ochtends vaak een
boterham met worst of hag
elslag. Haar klasgenote
Senna Verwaal uit Bergam
bacht geeft de voorkeur
aan drinkyoghurt. Je moet
goed eten voordat je op
de fiets stapt.

14:30

08:20
ra zijn
Senna en Ja
hool.
op tijd op sc
t
Ze zitten naas
klas. Ze
elkaar in de
pas
kennen elkaar
en,
enkele maand
iddels
maar zijn inm
nnen
hartsvriendi
geworden.

Senna doet een

half uur tot een
uur over haar hu
iswerk. Ze wil
het graag op tij
d afmaken, wan
t
ze traint vier to
t vijf keer per
week synchroo
mzwemmen in
Capelle aan den
IJssel.

17:00

18:00
Jara is dol op voetbal,
Ze speelt in een meisjes

ort met
Senna bedrijft topsp
neus. Haar
een knijper op haar
kampioen.
team is Nederlands
entvolle
Mogelijk worden tal
rs van ACZ
synchroomzwemste
Olym
geselecteerd voor de
hoopt
a
pische Spelen. Senn
zijn.
daar natuurlijk bij te

team van Cabauw en
traint op zondag met het
Nederlands CP-elftal.
Jara is vrouwelijk
ambassadeur CP-voetbal
en maakt volgend jaar
misschien tripjes naar
Londen en Barcelona.
Dat hangt echter af van
corona-maatregelen.

6

LEUKE KIEKJES VAN ONZE

FACEBOOKPAGINA

www.facebook.com/schoonhovenscollege

Creatief met Nederlands
Spelling en grammatica vormen nog steeds de
basis, maar creatief omgaan met de Nederlandse
taal geeft het vak de nodige vaart. Brugklassers
zullen dat merken.
Saai wordt het zeker niet. De lat wordt steeds een stukje hoger gelegd. Je
moet denken aan vloggen, debatteren, interviewen, gedichten schrijven of
een onderzoek naar straattaal. ,,Om daar vervolgens een mooi werkstuk
over te maken”, zegt Joyce van Wijk (27) enthousiast.
De jonge docent Nederlands heeft zowel brugklassen als examenklassen
onder haar hoede. ,,Die afwisseling bevalt me goed. Je ziet niet zo vaak
dat docenten met onderbouw én bovenbouw te maken hebben, maar op
een kleine middelbare school met een overzichtelijk team kan dat.”
Vijf jaar geleden richtte ze zich als afstuderend student op een vacature op
het Schoonhovens College. Na haar aanstelling moest Joyce meteen een
auto aanschaffen, want met het openbaar vervoer kom je niet zo snel uit
Amersfoort in Schoonhoven. ,,Zo’n autorit duurt niettemin vijftig minuten.
Ik ben het zo langzamerhand wel gewend.”
Onderweg doet ze genoeg inspiratie op voor boeiende lessen. Hoewel in

De keuze is reuze bij het lezen van boeken. Literatuur is tegenwoordig een

de brugklas de structuur van de taal voorop staat, komen ook interviews,

breed begrip. Klassiekers maken plaats voor eigentijdse proza. ,,Ik kijk er

verslagen en actuele onderwerpen aan bod. ,,Vaardigheden verbeteren flink

niet van op dat jongeren graag voetbalboeken als ‘Gijp’ en ‘Kieft’ lezen.

door veelvuldig spreken en schrijven. Het notuleren van debatten tussen

Ook daarmee kun je in de les aan de slag. Voor sportende jeugd is hun

leerlingen is daarom een prima oefening voor het maken van een verslag.”

levensverhaal interessant. Waarom zou je er dan geen gebruik van maken?”
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Tweetalig vwo inspireert Annelotte en Florien

‘IK DROOM ZELFS
IN HET ENGELS’

Florien

Annelotte Blonk (12) en Florien van der Wildt (12)
kozen voor tweetalig vwo. ‘And we are very happy
after all.’

Annelotte

Annelotte was leerling op De Krullevaar in Schoonhoven. Het leek haar wel
handig om tweetalig vwo te gaan volgen, want ze wil later een internationale
functie in de journalistiek bemachtigen. Buitenlands correspondent lijkt haar

biologie en geschiedenis met onbekende Engelse termen te maken. Als je die

wel wat.

niet direct begrijpt, schrijf je ze op in een schrift en zoek je later de betekenis

Florien zegde de Gerardus Majella in Cabauw in juli vaarwel. Ze wil later

op. ‘I don’t understand’, zeg ik dan. Zo heb ik het woord shadoof moeten

gaan reizen en studeren. Dan is Engels uiteraard de taal om op elk niveau te

opzoeken. Dat bleek een waterpomp te zijn.”

kunnen communiceren.

Florien : ,,Hele verhalen spelen zich af in mijn hoofd. Ik droom zelfs in het
De meiden zagen in het begin op tegen hun avontuur, maar ze zetten door.

Engels. Het ging over een ster. Dat vond ik bijzonder.”

Annelotte : ,,Tijdens de voorlichtingsdagen werd vooral samenwerking bena-

Annelotte hoort het lachend aan. ,,Ik zat vroeger op pianoles en speelde

drukt. Dat sprak me aan. Ik vind het leuk om in teamverband projecten uit te

gitaar. Nu ben ik bezig met toneel bij het Cultuurstation. Daarnaast speel ik

voeren. We zijn nu bezig met global music. Hartstikke leuk.”

hockey bij SMHC. Dat kan ik prima combineren met school.”

Florien : ,,Ik twijfelde nogal, want ik had het idee dat ik niet goed genoeg zou

Florien heeft ook geen moeite met haar wekelijkse rooster: ,,Ik speel bij in het-

zijn voor de TTO-opleiding. Ik was in het begin best nerveus, maar het klikte

zelfde hockeyteam als Annelotte. Mijn vader is voorzitter van de hockeyclub.

snel met de andere klasgenoten. Iedereen moest wennen aan dit avontuur. Ik

Dan word je vanzelf meegenomen naar het veld.”

was dus niet de enige.”
‘Over girlpower hoeven we dus niet in te zitten!’ zeggen Annelotte en Florien

Annelotte : ,,De eerste repetities gingen goed. Je krijgt bij veel vakken zoals

in koor.

LERAAR AAN HET WOORD

‘TYPE LEERLING SPREEKT ME AAN’
Wie reeds negen jaar zonder morren van Breda

ging nooit meer weg. ,,Ik kon blijven en dat deed

naar Schoonhoven koerst, moet het erg naar zijn

ik met plezier. Weliswaar deelde ik de lessen op in

zin hebben. Docent JEROEN CLAESSENS maalt er

wiskunde en lichamelijke opvoeding, maar dat zag

niet om. ,,Ik wil deze school niet zomaar inruilen.”

ik beslist niet als een probleem. Integendeel. Het
enige nadeel is dat vakanties niet altijd gelijk lopen

Hij geeft wiskunde en lichamelijke opvoeding. Een

met de rest van het gezin, maar daar lig ik niet

bijzondere combinatie, maar juist die afwisseling

wakker van.”

ervaart Jeroen Claessens als prettig. Denken en

Claessens vindt de heldere aanpak met duidelijke

doen in en soms buiten de school in de frisse

regels een duidelijk pluspunt. ,,Iedereen weet waar

lucht. Voor gymnastieklessen zoekt hij met zijn

hij of zij aan toe is. Tijd voor een dolletje is er ook.

leerlingen geregeld de velden van voetbalvereni-

Het zegt mij genoeg dat leerlingen die vanwege

ging Schoonhoven en atletiekvereniging Avantri

corona online les kregen ons bijna smeekten om

op. ,,Je hoort mij niet klagen. Lesgeven aan dit

weer naar school te kunnen gaan. Ze misten hun

type leerling spreekt me aan. Ze zijn recht voor

klasgenoten en wellicht ook hun docenten.”

hun raap, hebben het hart op de tong. Dat alles
speelt zich af in een gemoedelijke sfeer. Docenten

De Brabander met Zeeuwse wortels maakt van de

vormen een team. We steunen elkaar door dik en

gelegenheid gebruik om zich voor te bereiden op

dun. Dan heb je geen moeite met ritjes van een

de marathon. Hij traint samen met zijn buurman.

uur.”

De lat ligt inmiddels op 25 kilometer. Ook het
zaalvoetbal met zijn ouwe maten zou Jeroen niet
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Jeroen Claessens kwam in 2011 als invaller voor

willen missen. ,,De competitie ligt stil. Ik hunker

docent Anna van Rooijen naar de Vlisterweg en

vooral naar de derde helft.”

Sophie

Daan

v.l.n.r. Guus Linneweever, Amber Proper, Daan Reijmers, Sophie Pots, Dean Croese

BRUGKLASSERS AAN HET WOORD:
‘DE EERSTE INDRUK TELT’
De meeloopdag gaf de doorslag voor de schoolkeuze van Daan Reijmers

,,Ik heb negen diploma’s. Ik kan eventueel een volwassen persoon uit het

en Sophie Pots. Beiden vonden het ‘gezellig’ en meldden zich in augustus

water halen.”

verwachtingsvol aan bij het Schoonhovens College. Ze hebben nog geen
moment spijt gehad van hun besluit. ,,Bij andere middelbare scholen was

De nieuwe school was even wennen voor de havo/vwo-leerling. ,,Maar het

het saai.”

plannen van huiswerk lukt goed. Ik heb nog geen onvoldoendes gehaald.
Gymnastiek vind ik het leukste vak.”

DAAN (12) was leerling op basisschool Het Schateiland in Lekkerkerk en
maakt dagelijks gebruik van de bus om heen en weer naar Schoonhoven

SOPHIE vindt Frans een leuke taal. ,,Ik leer steeds nieuwe woorden.” Ze

te reizen. ,,Ik heb het even op de fiets geprobeerd, maar daar ging te veel

heeft bij VV Ammerstol gevoetbald, maar gaat toch liever dansen. Voor de

tijd in zitten.”

piepjonge vwo-leerling was het ook wennen. ,,Tijdens het brugklaskamp
heb ik er veel vriendinnen bij gekregen. Eerst kende ik bijna niemand. Nu

SOPHIE (10) woont dichterbij. Vanuit Ammerstol is het een kwartiertje fietsen

praat ik met iedereen.”

naar de Albert Plesmanstraat. ,,Op de heenweg heb ik de wind in de rug.
Dan gaat het snel. Terug moet ik vaak tegen de wind opboksen. Dat vind ik

DAAN ziet voor zichzelf een toekomst in het luchtruim weggelegd. ,,Ik wil

niet zo fijn.”

graag piloot worden. Mijn moeder was stewardess. Ik denk dat dat me
heeft geïnspireerd.”

SOPHIE zat op basisschool De Kromme Draai en sloeg een klas over. Daarom is
ze nu een van de jongste brugpiepers van Zuid-Holland. ,,Iedereen vraagt hier

SOPHIE hoopt op een loopbaan als presentatrice. Eva Jinek is haar grote

naar mijn leeftijd. Ik moet altijd uitleg geven. Dat zal wel een keer over gaan.”

voorbeeld. ,,Daarom lees ik kranten en volg ik het nieuws.”

DAAN is heel sportief. Hij voetbalt bij Spirit in Ouderkerk en duikt eenmaal

DAAN en SOPHIE hebben een goede raad voor de leerlingen van groep 8.

per week in het zwembad om te oefenen als lid van de reddingsbrigade.

,,Je moet je goed voelen bij je keuze. Bij ons telde de eerste indruk.”
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VOOR JE OUDERS

...

en ook een beetje voor jou

Eruit halen
wat er in zit
Alle leerlingen op het Schoonhovens College hebben de mogelijkheid om het beste uit zichzelf te halen. Daarom hebben we
veel brugklasschakels, waarin leerlingen de tijd krijgen om uit
te zoeken wie ze zijn en wat ze willen. De loopbaangesprekken
helpen hierbij. Ook zijn er mogelijkheden om vakken te volgen
op een verhoogd niveau. Zo kan een leerling op de locatie
Vlisterweg in de basisberoepsgerichte leerweg bijvoorbeeld
Engels of wiskunde op kaderniveau afsluiten. Dit heeft een positieve uitwerking op de plaatsing in het mbo. De loopbaangesprekken voer je gedurende je hele loopbaan
op de locatie Vlisterweg. Deze gesprekken
met je mentor zijn bedoeld om je eigen ambi-

GEMENGDE LEERWEG; KANSRIJKE NIEUWE
LEERROUTE OP HET SCHOONHOVENS COLLEGE
Deze leerweg is bedoeld voor leerlingen die weinig moeite
hebben met studeren, maar zich in het voortgezet onderwijs
ook al gericht willen voorbereiden op bepaalde beroepen.
De benaming ‘gemengde leerweg’ betekent een vermenging van zowel theoretisch als praktisch onderwijs. Deze
leerweg is qua niveau hetzelfde als de theoretische leerweg.
Leerlingen doen examen in vijf algemene (theoretische)
vakken op vmbo-tl niveau en in een beroepsgericht vak. Wij
hebben de licenties om de gemengde leerweg aan te bieden
in alle profielen, waardoor we een prima aansluiting op het
mbo kunnen garanderen.

ties en talenten te ontdekken.
Op de locatie Albert Plesmanstraat proberen we de ambities van de leerlingen te
ondersteunen door het voeren van ambitiegesprekken. Natuurlijk voeren we, als
elke school, kennismakingsgesprekken met
nieuwe leerlingen. Het doel: een band opbouwen met je nieuwe mentor en de weg
vinden op je nieuwe school. Met de ambitiegesprekken gaan
we echter verder. Met welk advies ben je de school binnengekomen? Wat is je doel en wat is er voor nodig om dat te bereiken? Hoe ga je eigenlijk om met teleurstellingen en tegenvallende resultaten? Wat kun je zelf doen en wat heb je nodig
van je mentor, je docenten, je ouders of anderen? Belangrijke
vragen. Omdat de ene leerling nu eenmaal makkelijker door
zijn schoolcarriere loopt dan de ander. Maar als je weet wat
je wilt, presteer je beter. Dat is onze filosofie en daarom gaan
we een paar keer per jaar in gesprek met de leerling.

Nieuw op de Albert Plesmanstraat:
onderwijs op maat!
Tot voor kort werd in dakpanklassen op de Albert Plesmanstraat
lesgegeven op het hoogste niveau. Daar zijn wij mee gestopt.
In dakpanklassen geven wij les op maat. De bedoeling van de
brugklas (leerjaar 1 en 2) is om leerlingen de kans te geven om
uit te zoeken waar zij het best op hun plek zijn. Leerlingen krijgen
de tijd om te groeien, om hun draai te vinden op het voortgezet
onderwijs en om keuzes te maken. Wij hebben havo/vwo-klassen
en mavo/havo-klassen. De leerlingen krijgen in deze klassen onderwijs op maat, door middel van leerdoelen en keuzewerktijd.
Bij leerlingen met een havo-advies kijken we in overleg met de
basisschool in welke dakpanklas de leerling het best op zijn plek
is. Vaak is dat de dakpanklas havo/vwo. Daar krijgt de leerling de
tijd om te onderzoeken of vwo ook een optie is. Leerlingen met

3 routes op
de Vlisterweg
UNIEKE SAMENWERKING
MET BEDRIJVEN IN DE REGIO
In de stichting ‘Vrienden van
het Schoonhovens College’
zijn meer dan 100 bedrijven en
instellingen verenigd. Dat biedt
leerlingen unieke mogelijkheden
om zich op de toekomst voor te
bereiden. In samenspraak met
de bedrijven zijn de vaklokalen
zeer goed ingericht met moderne, state-of-the-art, machines, apparatuur en ict-voorzieningen. Een mooi voorbeeld:
de lasrobot. Daarmee zijn we
de eerste school in Nederland
die het keuzevak ‘lasrobot’ mag
aanbieden.
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een mavo-advies kunnen in de mavo/havo-klas onderzoeken of
eventueel havo toch iets voor hen is of dat zij op de mavo het
best op hun plek zijn.

3 schakels in de
brugklasperiode
Op de locatie Vlisterweg

hebben we drie schakels in
de brugperiode: lwoo, vmbobasis/kader en vmbo-kader/
gemengd. De schakel vmbo
k/g is bedoeld voor leerlingen
die het vmbo-kader niveau
zeker aan kunnen. De lessen
die worden aangeboden
in deze klas kunnen op
kader en/of theoretisch
niveau worden gevolgd.
Deze klas is daardoor een
goede voorbereiding op de
gemengde leerweg die start
in leerjaar 3.

VWO - drie routes naar je diploma
Voor sommige leerlingen is het na de basisschool al duidelijk dat
zij het vwo-niveau goed aankunnen. Zij krijgen een vwo-advies.
Wij bieden drie mogelijkheden: tweetalig vwo, de homogene vwo
klas, of de dakpan havo/vwo. Kiezen voor tweetalig vwo betekent
vwo doen en tegelijkertijd vloeiend Engels leren spreken. Er is veel
contact met leeftijdsgenoten over de hele wereld. Leerlingen die het
vwo-niveau aankunnen, graag op hoog tempo samen met anderen
leren, maar geen interesse hebben in de extra uitdaging van het
tweetalig onderwijs, kunnen terecht in de vwo-klas. Naast de homogene vwo-klas is er een havo-vwo klas. De leerling in deze klas heeft
gedurende twee jaar de tijd om te groeien en uit te vinden welk
niveau het beste past; havo of vwo. Na de tweejarige
brugperiode gaat de vwo-leerling door in een homogene vwo 3-klas. Dus heeft uw kind een vwo-advies? Dan
zijn er 3 mogelijkheden. Wat past het beste bij uw kind?

Woordzoeker
Onderstaande woorden zijn in alle richtingen in het diagram
verborgen. De letters mogen meer dan eenmaal gebruikt worden. De
overgebleven letters vormen in de leesrichting gelezen de oplossing.

PUZZEL MEE
EN WIN!

AULA

LESGELD

BIJLES

LOKAAL

BIJVAK

MUZIEK

BIOLOGIE

NIVEAU

BOEK

OPLEIDING

CIJFER

PAUZE

DIPLOMA

RAPPORT

DOCENT

SCHEIKUNDE

DUITS

SCIENCELAB

ENGELS

SHOWNIGHT

KLAS

TOETS

LEERLING

VMBO

LEERPLICHT

WISKUNDE

WIN
EEN

SOFTBALCLIN
VOOR JOU EN

IC

JE HELE KLAS!

Hieronder staat een woordzoeker. Natuurlijk hebben we allemaal
EXAMEN
STUDENT
woorden
gebruikt
die
belangrijk
zijn op onze school! Streep alle
HAVO
STUDIE
woorden weg die hieronderTECHNIEK
staan. Dan houd je een aantal letters
HUISWERK
over, waarmee je een zin kunt
maken.
KENNIS
TEKENEN
Onderstaande woorden zijn in alle richtingen in het diagram verborgen. De letters mogen meer dan
eenmaal gebruikt worden. De overgebleven letters vormen in de leesrichting gelezen de oplossing.

LERAAR

AULA

ENGELS

LESGELD

SHOWNIGHT

BIJLES

EXAMEN

LOKAAL

STUDENT

BIJVAK

HAVO

MUZIEK

STUDIE

BIOLOGIE

HUISWERK

NIVEAU

TECHNIEK

E

BOEK

KENNIS

OPLEIDING
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P
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© Sanders puzzelboeken, Vaassen

DE OPLOSSING IS:

Mail je antwoord naar info@schoonhovenscollege.nl.
Vergeet niet je naam, basisschool en de oplossing in de mail te zetten.

SAMENWERKING MET DE BASISSCHOOL

VOOR EEN SOEPELE OVERSTAP
Dit jaar het Schoonhovens College locatie Vlisterweg gestart met een intensieve
samenwerking met diverse basisscholen op het gebied van Engels en techniek.

Pr8klas
Voor een kleine groep leerlingen uit groep 8 is er

Engels

samenwerking zal zeker volgend jaar een vervolg

een prachtklas (pr8klas) gestart. In samenwerking

Verschillende basisscholen uit de regio worden

krijgen.

met de OBS Kiezel en Kei uit Bergambacht is er

bezocht door 2 ervaren docenten Engels. Ze

een programma ontwikkeld waarbij leerlingen

verzorgen de lessen Engels of ondersteunen de

De Techniekexpress

die vermoedelijk instromen op basisberoeps

groepsleerkracht. Zowel de groepsleerkrachten

Voor het vak techniek komen de leerlingen van

niveau diverse projecten volgen. Diverse groeps-

van de basisscholen als de docenten Engels van

de diverse basisscholen naar het Schoonhovens

leerkrachten van de basisschool hebben hun

het Schoonhovens College locatie Vlisterweg

College locatie Vlisterweg. Zo kunnen de groep 8

leerlingen hiervoor opgegeven. De leerlingen van

zijn zeer enthousiast over deze samenwerking.

leerlingen samen met hun docent gebruik maken

de pr8klas gaan op het Schoonhovens College

Het is leuk om te zien hoe enthousiast de groep 8

van de faciliteiten en kennis van het vak techniek

locatie Vlisterweg aan de slag met kettingreacties

leerlingen meedoen met deze lessen. Deze

op het Schoonhovens College.

en poppenhuis.
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JANUARI

3

FEBRUARI

6

FEBRUARI

LOCATIE ALBERT PLESMANSTRAAT

LOCATIE ALBERT PLESMANSTRAAT

LOCATIE VLISTERWEG EN ALBERT PLESMANSTRAAT

INFORMATIE
AVOND (OUDERS)

UITPROBEERMIDDAG
TWEETALIG VWO

SCHOONHOVENS
COLLEGE FESTIVAL

DONDERDAG 21 JANUARI
19.45 - 21.00 uur

WOENSDAG 3 FEBRUARI
14.00 - 16.00 UUR

ZATERDAG 6 FEBRUARI
09.30 - 12.30 uur

Aanmelden: scan de QR-code of ga naar
schoonhovenscollege.nl/groep-8

Aanmelden: stuur een mail naar
tto@schoonhovenscollege.nl

Aanmelden: scan de QR-code of ga naar
schoonhovenscollege.nl/groep-8

