
VWO/HAVO

Elke Leerling Doet Ertoe

TWEETALIG
VWO

Elke Leerling Doet Ertoe

 www.eldecollege.nl 

Elke Leerling Doet Ertoe

 www.eldecollege.nl 



Wij vinden het belangrijk dat jij je talententalenten ontdekt en ple-
zier hebt in leren. 

Niet alleen je resultaten tellen, maar zeker ook hoe jij je 
ontwikkelt. Wat kun je goed? Wat vind je leuk en interes-
sant? Wat wil je bereiken?

Wij hebben 5 verschillende soorten brugklassen: tweetalig 
vwo, vwo, vwo/havo, havo en havo/vmbo t. Samen met jou 
en je ouder(s)/verzorger(s) gaan we na welke het beste bij 
jou past.

In het onderwijsprogrammaonderwijsprogramma kun je verschillende keuzes 
maken voor extra uitleg of uitdaging. 

Een leerling echt zien, dat vinden we belangrijk. De Inspectie 
van het Onderwijs gaf ons daarvoor een groot compliment 
en het eindoordeel Goed.

Met de dagstartdagstart begint jouw schooldag goed. Je start drie 
keer per week met je eigen mentor. Daarbij bespreken 
jullie de sfeer in de klas, het plannen en leren leren.  De 
mentor leert jou goed kennen en weet hoe het met je gaat. 

Je stelt je eigen doelen waar je samen met je ouders en je 
mentor afspraken over maakt. Tijdens de driehoeksdriehoeks-
gesprekken gesprekken bespreken jullie die samen. 

Het schooljaar beginnen we met introductiedagen en een 
'boostweek'. Zo zorgen we voor een fijne start in je klas.

Gezellig is het in de eigen brugklasaulabrugklasaula. Een fijne en sfeer-
volle plek waar je pauze kunt houden en elkaar beter leert 
kennen.

Je werkt op je eigen laptoplaptop en hebt voor veel vakken ook 
een studieboek. Hierdoor kun je altijd doorwerken op je 
eigen niveauniveau en in je eigen tempotempo.

Niet alleen kennis is belangrijk, maar ook vaardighedenvaardigheden. 
Samenwerken, presenteren, reflecteren, onderzoeken 
en ondernemen. Dat wat je geleerd hebt toepassen in 
de praktijk en leren door zelf te ervaren. Zo wordt leren 
leuk en ben je goed voorbereid op het vervolgonderwijs 
en je latere beroep. 

De resultaten van onze school zijn heel goed: veel leer-
lingen halen een diploma op een hoger niveau hoger niveau dan hun 
advies basisschool. Bovendien behoren onze slagings-
percentages al jaren op rij tot de beste in de regio. Daar 
zijn we trotstrots op.

Het is ontzettend leuk om dat te doen waar je enthou-enthou-
siastsiast over bent en waarin je je verder wilt ontwikkelen. 

Wil je nieuwe en hippe sporten proberen? In de sport-
klassen maak je kennis met de leukste trendsportentrendsporten zo-
als klimmen en waterskiën. 
 
Wil je stralen op het podium met zang, dans en theater? 
Dan is de musicalklasmusicalklas echt iets voor jou.

Hoop je later een eigen bedrijf te starten, kies dan voor 
de ondernemersklasondernemersklas of het econasiumeconasium. 

Wil je de wereldwereld leren kennen? Neem dan deel aan onze 
samenwerkingsprojecten met scholen in het buitenland.

Ben je geïnteresseerd in computerscomputers en wil je leren pro-
grammeren? Kies dan voor het vak informatica als exa-
menvak. Zo zijn er nog veel meer voorbeelden:
jij mag kiezen!

Veel leerlingen kiezen voor tweetalig vwotweetalig vwo. Je hoeft 
niet per se heel goed in Engels te zijn als je start in de 
brugklas, die taaltaal leer je bij ons. 

Dat doen we in stappenstappen, waardoor je al heel snel veel 
leert. Je zult merken hoe goed dat gaat.

Bij het tweetalig vwo staat wereldburgerschapwereldburgerschap cen-
traal. Je maakt kennis met andere culturen, gaat in 
gesprek over onderwerpen met leeftijdgenoten in het 
buitenland en natuurlijk gaan we samen op reis: ieder 
jaar ga je met je klasgenoten en begeleiders naar het 
buitenland.

ELKE LEERLING DOET ERTOE! JIJ STAAT CENTRAAL TALENT- EN TOEKOMSTGERICHT MAAK JE EIGEN KEUZE! GIVE IT A TRY!


