
De keuze voor een middelbare 
school is geen makkelijke, maar 
wel een heel belangrijke. Je wilt 
niet alleen een school die het 
onderwijs biedt dat bij jou past, 
maar ook een school waar je het 
naar je zin hebt. Waar je samen 
met je vrienden plezier hebt en 
groeit. Een school die jou op  
alle gebieden helpt om aan je 
toekomst te werken. Je moet  
dus goed nadenken over naar 
welke school je wilt.

Welke school past bij jou?
Wellicht weet je al naar welke middel-

bare school je gaat. Omdat je je al  

georiënteerd  hebt, of omdat je vrienden 

naar een bepaalde school gaan.  

Of je het nu wel al weet of niet, het is 

altijd verstandig om de lesmiddagen,  

informatiedagen en open dagen van 

de middelbare scholen te bezoeken. 

Dan zie je de school van binnen en kun 

je kijken of je de school prettig vindt. 

Tijdens alle open dagen, lesmiddagen, 

informatieavonden van de middelbare 

scholen krijg je veel informatie over 

hoe de scholen werken, je kunt met 

docenten en leerlingen praten en 

proeflessen volgen. Zo kun je je een 

goed beeld vormen over de school en 

kijken welke school bij jou past.
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Welke middelbare school kies jij?

Tot ziens!
De scholen uit deze krant wensen je heel veel succes met  
je afsluitende Cito-toets en zien je graag terug tijdens de  
informatiedagen en open dagen.
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Voortgezet onderwijs van  
stichting BOOR
Veel middelbare scholen in Rotterdam 

en omgeving vallen onder de stichting 

BOOR. In deze krant vind je meer  

informatie over deze scholen. Om je  

te helpen in je schoolkeuze, tref je  

ook informatie aan over hoe het  

aanmelden bij een middelbare school 

werkt en hoe leerlingen presteren  

op de verschillende scholen.

VIERDEEDITIE



Beste leerling,

Nu nog in groep 7 of 8, en straks al naar de brugklas!  

Een school kiezen is spannend en leuk, maar kan ook 

lastig zijn. Wij willen je zo goed mogelijk helpen door  

onze scholen te laten zien. In deze krant vind je daarom veel nuttige informatie. 

Wil je een school in de buurt? Of kies je voor een school met een speciaal  

profiel? Is techniek helemaal jouw ding of heb je meer met talen? Het leuke  

van Rotterdam is dat er wat te kiezen valt. Neem daarom rustig de tijd en bekijk  

verschillende mogelijkheden. Elke school heeft open dagen, waar je een kijkje 

kunt nemen hoe het gaat op de school. Op sommige scholen kun je zelfs alvast 

meedoen aan open lessen. Zo krijg je een goed beeld of de school bij jou past.

De scholen in deze krant zijn allemaal scholen voor openbaar onderwijs. Dat zijn 

scholen waar iedereen welkom is, jij dus ook! Op onze scholen staan we open 

voor elkaar. Je kunt altijd jezelf zijn en met plezier leren en groeien. Welke keuze 

je ook maakt, we wensen jou een school toe die jou laat zien welke talenten je 

hebt, en je klaarstoomt voor de best mogelijke toekomst. Veel succes en plezier 

bij het kiezen!

Namens het bestuur van stichting BOOR,

Huub van Blijswijk

Op scholenopdekaart.nl vind je uit-

gebreide informatie over middelbare 

scholen en kan je scholen met elkaar 

Adviesgesprek met  
leerkracht
Vóór 1 maart vertelt jouw leer-

kracht in het adviesgesprek  

met je ouders welk definitief 

schooladvies jij hebt gekregen. 

Je ouders krijgen dan ook de 

voorkeurslijst met middelbare 

scholen die passen bij jouw 

schooladvies plus een unieke  

code. Deze voorkeurslijst en  

unieke code heb je nodig bij  

de aanmelding op de middel- 

  bare school.

Aanmelden op het  
voortgezet onderwijs
In de periode van 21 februari  

t/m 18 maart moet je je aan-

melden op de middelbare  

school die jouw eerste voorkeur 

heeft. Het is belangrijk dat je  

je in deze periode aanmeldt!  

Als je dat niet doet, is het risico  

aanwezig dat je niet terecht  

kunt op jouw eerste school  

van voorkeur.

In de regio Rotterdam van Koers VO kun je 
je voor meerdere scholen opgeven. Dit doe 
je met een voorkeurslijst. De school van je 
eerste voorkeur neemt jouw aanmelding 
dan als eerste in behandeling. 

vergelijken. Op scholenopdekaart.nl 

presenteren de scholen zichzelf.  

Plaatsing
De middelbare school plaatst  

jou in principe op het niveau van 

het schooladvies. Plaatsing op 

een hoger niveau is toegestaan; 

plaatsing op een lager niveau  

mag alleen op verzoek van je  

ouders. Het schooladvies van je 

basisschool is hierbij leidend.  

Tussen 18 en 24 maart ontvang  

je van de middelbare school  

bericht of je geplaatst bent,  

behalve als de school te veel  

aanmeldingen heeft.

24 maart 2022: Loting 
eerste aanmeldronde
Op 24 maart loten de middelbare 

scholen die te veel aanmeldingen 

hebben. Als je uitgeloot wordt,  

informeert de middelbare school 

je hierover. Jouw gegevens worden 

dan automatisch doorgegeven 

aan de volgende school op jouw 

voorkeurslijst en je gaat zelf naar 

deze andere school om je aan  

te melden.

Bron: KoersVO.nl; 
De Overstaproute 2021-2022 

Voorwoord Hoe werkt de 
plaatsing?

Scholen op de kaart

COLOFON
De BOOR scholenkrant  
is een initiatief van  
stichting BOOR

scholenkrant

Kies jouw school op  
kiesjouw.school
Op de website kiesjouw.school presenteren wij 

alle scholen uit deze scholenkrant. Je vindt er 

alle actuele data van open dagen, verschillende 

filmpjes en links. En je kunt scholen selecteren 

op bijvoorbeeld niveau, zo heb je snel een 

goed beeld van de scholen waar jij terecht kan. 

Concept en uitvoering: 
Schram | MCA ism. PTDTP
Drukwerk: VDDrukwerk
Oplage: 5.150 ex.
December 2021
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Thorbecke Junior: 
dé keus voor de tiener van nu!
Thorbecke Junior
Zit je in groep 8 en ga je binnenkort een school kiezen? Dan is  
Thorbecke Junior dé school voor jou. Op deze nieuwe, kleinschalige 
afdeling van scholengemeenschap Thorbecke VO bieden wij jou 
twee jarige brugklassen voor vwo, havo of mavo. Het is de ideale om-
geving om kennis te maken met het voortgezet onderwijs. Je krijgt 
les in een apart gedeelte van het gebouw op de Prinsenlaan en door-
loopt hier een gezellige en overzichtelijke brugklasperiode. Na twee 
jaar Thorbecke Junior weet je waar je goed in bent, waar je talenten 
liggen en welke leerroute daar het beste bij past. Vervolgens stroom 
je door naar klas 3 van vwo, havo of vmbo.

Op Thorbecke Junior krijg je veel persoonlijke aandacht. Iedere leer-
ling heeft een eigen tempo en stijl van leren. Daar houden we in het 
onder wijs rekening mee. Je start in een vwo, vwo/havo of havo/mavo 
klas. Wij bieden een omgeving waar je wordt uitgedaagd, maar ook  
ondersteuning krijgt als het niet meteen lukt. Ons doel is om jou zo 
te begeleiden dat je het beste uit jezelf kunt halen! 

In Thorbecke Junior krijg je naast de gewone lesuren een aantal  
flexibel inzetbare uren. Je mag zelf weten waar je die aan besteedt,  
of het nu huiswerk, extra uitleg of verdieping is. Je kunt hierbij gebruik 
maken van alle voordelen die Thorbecke VO biedt. Er zijn bijvoorbeeld 
veel sportmogelijkheden. Zo leiden wij bij Thorbecke VO al jaren  
topsporters op. Je kunt ook met je medeleerlingen op culturele  
ontdekkingstocht, of leren onderzoeken of debatteren. 

Thorbecke VO
Thorbecke VO heeft twee locaties in Rotterdam-Alexanderpolder en 
een in Nieuwerkerk aan den IJssel. Hier bieden wij een veilige,
optimistische en uitdagende leeromgeving waarin elke leerling kan
groeien in het eigen talent en intellect. Wij leiden leerlingen op tot
betrokken wereldburgers die voorbereid zijn op het vervolgonderwijs
en die hun plek vinden in de samenleving van de toekomst. Op alle
locaties staan goed leren plannen, zelfstandig werken en eigen keuzes 
maken centraal in het onderwijs. Die ambitieuze sfeer bevordert de 
leerprestaties, ook van de leerlingen die niet aan topsport of -dans doen.

Thorbecke
Junior

Junior

Maak kennis met Thorbecke VO
Informatieavond voor ouders/verzorgers groep 8-leerlingen (leerlingen welkom)

Locatie Prinsenlaan en Thorbecke Junior
9 december 2021 en 19 januari 2022  19:00 - 21:00 uur
Locatie Nieuwerkerk
9 december 2021 en 18 januari 2022  19:30 - 21:00 uur
Locatie vmbo met Sport & Dans
9 december 2021* en 18 januari 2022  19:30 - 21:00 uur
*deze avond zonder leerlingen
Open huis
Alle locaties: vrijdag 28 januari 2022  16.00 - 20.30 uur

Kennismakingsmiddagen/-avonden
Locatie Prinsenlaan, Thorbecke Junior
19 januari 2022    13.30 - 16.15 uur
Locatie Nieuwerkerk
9 december 2021 en 18 januari (avond, ouders welkom) 
en 16 februari 2022 (gastlessen in de middag)

Verder zijn er diverse testdagen voor de highschools, sportklas, dans, theater. 
Zie onze groep 8-pagina: www.groep8.tvo-rotterdam.nl/

Prinsenlaan 82  |  3066 KA Rotterdam  |  010-2890450  |  prinsenlaan@tvo-rotterdam.nl
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Jouw vwo, havo of mavo 
begint hier!

Thorbecke Prinsenlaan – vwo havo mavo
Kom bij ons leren en ontdekken op een veilige en optimistische plek. 
Speciaal voor de eerste en de tweede klassen hebben we Thorbecke 
Junior: een eigen, veilige, warme omgeving op een aparte verdieping 
in ons gebouw. De overstap naar het voortgezet onderwijs wordt op 
deze manier veel makkelijker. Je krijgt bij ons meer tijd en kansen 
om het onderwijsniveau te kiezen wat het beste bij jou past.

Wij dagen je uit om zelfstandig keuzes te maken en daar verantwoor-
delijkheid voor te nemen. Die vaardigheid heb je je hele leven hard 
nodig. Daarom bepaal je bij Thorbecke Prinsenlaan al vanaf de eerste 
klas zelf een deel van je eigen lesprogramma. 

Je komt hier om een diploma te halen, op het niveau dat het beste 
bij je past. Maar het ontdekken en ontwikkelen van je talenten is  
net zo belangrijk. We zijn vooral een gewone en gezellige school. 
Daarnaast volgen ook elk jaar topsporters en topdansers onderwijs 
op maat bij ons op school én bieden we onze highschools aan. Hierin 
helpen we je beter te worden in dans of diverse sporten. Je kunt ook 
kiezen voor het Thorbecke profiel met extra Thorbecke-uren of het 
sportklasprofiel. In de Thorbecke-uren bepaal je zelf aan welk vak je 
wilt werken en op welk moment.

Thorbecke VO
Thorbecke VO heeft twee locaties in Rotterdam-Alexanderpolder en 
een in Nieuwerkerk aan den IJssel. Hier bieden wij een veilige,
optimistische en uitdagende leeromgeving waarin elke leerling kan
groeien in het eigen talent en intellect. Wij leiden leerlingen op tot
betrokken wereldburgers die voorbereid zijn op het vervolgonderwijs
en die hun plek vinden in de samenleving van de toekomst. Op alle
locaties staan goed leren plannen, zelfstandig werken en eigen keuzes 
maken centraal in het onderwijs. Die ambitieuze sfeer bevordert de 
leerprestaties, ook van de leerlingen die niet aan topsport of -dans doen.

Thorbecke
Prinsenlaan

vwo, havo, mavo

Prinsenlaan 82  |  3066 KA Rotterdam  |  010-2890450  |  prinsenlaan@tvo-rotterdam.nl

Maak kennis met Thorbecke VO
Informatieavond voor ouders/verzorgers groep 8-leerlingen (leerlingen welkom)

Locatie Prinsenlaan en Thorbecke Junior
9 december 2021 en 19 januari 2022  19:00 - 21:00 uur
Locatie Nieuwerkerk
9 december 2021 en 18 januari 2022  19:30 - 21:00 uur
Locatie vmbo met Sport & Dans
9 december 2021* en 18 januari 2022  19:30 - 21:00 uur
*deze avond zonder leerlingen
Open huis
Alle locaties: vrijdag 28 januari 2022  16.00 - 20.30 uur

Kennismakingsmiddagen/-avonden
Locatie Prinsenlaan, Thorbecke Junior
19 januari 2022    13.30 - 16.15 uur
Locatie Nieuwerkerk
9 december 2021 en 18 januari (avond, ouders welkom) 
en 16 februari 2022 (gastlessen in de middag)

Verder zijn er diverse testdagen voor de highschools, sportklas, dans, theater. 
Zie onze groep 8-pagina: www.groep8.tvo-rotterdam.nl/



Thorbecke vmbo met Sport & Dans
(vmbo b/k, met of zonder lwoo)
Wij heten niet voor niets Thorbecke vmbo met Sport & Dans, maar 
bij ons volg je ook gewoon dezelfde basisvakken als op andere 
scholen, zoals wiskunde en Nederlands. Als je bewegen echt leuk 
vindt, dan heb je het bij ons vast naar je zin. Wij zorgen er samen 
voor dat iedereen zich hier welkom en veilig voelt. Alleen dan kun  
je goed leren en jezelf ontwikkelen. Daarom hanteren we duidelijke 
regels, waar iedereen zich aan houdt.

Je kunt in de brugklas al kiezen. Een gewone klas, met extra uren 
sport en gym. Een sportklas waarbij je kennismaakt met bekende 
en minder bekende sporten. Of de highschools, met dans of  
één sport waarin je nog beter kunt worden. 

Je komt hier om je diploma te halen. We zijn er trots op dat vrijwel 
iedereen dat lukt. We zijn niet zo’n grote school. Onze basisklassen 
bestaan uit maximaal 18 en onze kader- en kadermavoklassen uit 
maximaal 24 leerlingen. Daardoor leren we elkaar snel en goed kennen 
en weten we precies wat jij nodig hebt. Als je extra ondersteuning 
nodig hebt, kan dat natuurlijk. Deze keuze maken we altijd samen met 
je ouders/ verzorgers, omdat we het contact met thuis heel belangrijk 
vinden. Ook helpen we jou graag als je een of meerdere vakken op 
een hoger niveau wilt volgen. Dit doen we zelfs tot aan je diploma! 

Thorbecke VO
Thorbecke VO heeft twee locaties in Rotterdam-Alexanderpolder  
en een in Nieuwerkerk aan den IJssel. Hier bieden wij een veilige,  
optimistische en uitdagende leeromgeving waarin elke leerling kan 
groeien in het eigen talent en intellect. Wij leiden leerlingen op tot  
betrokken wereldburgers die voorbereid zijn op het vervolgonderwijs 
en die hun plek vinden in de samenleving van de toekomst. Op alle 
locaties staan goed leren plannen, zelfstandig werken en eigen keuzes 
maken centraal in het onderwijs. Die ambitieuze sfeer bevordert de 
leerprestaties, ook van de leerlingen die niet aan topsport of -dans doen. 

scholenkrant Thorbecke
vmbo met Sport & Dans

vmbo   met   
    sport & 
     dans

Sportieve ambities én  
een vmbo-diploma? 
Het begint hier!

Prins Alexanderlaan 151  |  3066 NV Rotterdam  |  010-2890400  |  vmbovoorsportendans@tvo-rotterdam.nl

Maak kennis met Thorbecke VO
Informatieavond voor ouders/verzorgers groep 8-leerlingen (leerlingen welkom)

Locatie Prinsenlaan en Thorbecke Junior
9 december 2021 en 19 januari 2022  19:00 - 21:00 uur
Locatie Nieuwerkerk
9 december 2021 en 18 januari 2022  19:30 - 21:00 uur
Locatie vmbo met Sport & Dans
9 december 2021* en 18 januari 2022  19:30 - 21:00 uur
*deze avond zonder leerlingen
Open huis
Alle locaties: vrijdag 28 januari 2022  16.00 - 20.30 uur

Kennismakingsmiddagen/-avonden
Locatie Prinsenlaan, Thorbecke Junior
19 januari 2022    13.30 - 16.15 uur
Locatie Nieuwerkerk
9 december 2021 en 18 januari (avond, ouders welkom) 
en 16 februari 2022 (gastlessen in de middag)

Verder zijn er diverse testdagen voor de highschools, sportklas, dans, theater. 
Zie onze groep 8-pagina: www.groep8.tvo-rotterdam.nl/



Thorbecke Nieuwerkerk – mavo havo vwo
Vanaf de allereerste schooldag voel je je thuis bij ons op Thorbecke. 
We zijn een gezellige en ondernemende school. Je zult merken dat 
het op ‘de middelbare’ allemaal nét wat anders gaat. Je krijgt nieuwe 
vakken, meer huiswerk en soms moet je voor verschillende toetsen 
leren. Gelukkig helpt je coach je wegwijs te worden in je nieuwe 
schoolleven. Met hem of haar voer je drie keer per jaar, samen met je 
ouders, een doelengesprek. Hierin bespreek je wat goed gaat en 
wat je beter of anders zou willen doen. Maar ook hoe de school, je 
coach en je ouders daarbij kunnen helpen. Want leren doe je samen!

Naast alle verplichte vakken bieden wij veel extra’s. Zo kun je kiezen 
voor media, sport of theater. In het vak Skills leren we je leren en je 
schoolwerk goed te organiseren. Tijdens verschillende projecten 
ontdek je samen de wereld om ons heen. In de derde klas loop je 
stage en leer je solliciteren. Tijdens de lessen Ondernemen ontwikkel 
je ondernemersvaardigheden. En bij LOB maak je kennis met ver-
schil lende studies en beroepen. Zo ontdek je wat goed bij jou past. 

Heb je al van tunken gehoord? Sinds twee jaar werken we met een 
flexrooster. Dat werkt als volgt: aan het begin en op het einde van de 
dag zijn er de zogenaamde ‘tunk-uren’. Je kiest zelf op welk moment 
en bij welke docent je zo’n tunk-uur volgt. Kies je voor een studie-uur 
om huiswerk te maken of ga je naar een vak-uur voor extra uitleg  
of juist verdieping? Een yogales volgen of aan onze schoolkrant  
werken? Een keertje iets later beginnen of iets vroeger uit? Het is 
écht jouw keuze.

Thorbecke VO
Thorbecke VO heeft twee locaties in Rotterdam-Alexanderpolder en een 
in Nieuwerkerk aan den IJssel. Hier bieden wij een veilige, optimistische 
en uitdagende leeromgeving waarin elke leerling kan groeien in het eigen 
talent en intellect. Wij leiden leerlingen op tot betrokken wereldburgers 
die voorbereid zijn op het vervolgonderwijs en die hun plek vinden in de 
samenleving van de toekomst. Op alle locaties staan goed leren plannen, 
zelfstandig werken en eigen keuzes maken centraal in het onderwijs. 

scholenkrant Thorbecke
Nieuwerkerk

vwo, havo, mavo

Écht zelf kiezen? 
Het begint hier!

Kamerlingh Onnesstraat 4  |  2912 BE Nieuwerkerk aan den IJssel  |  0180-312988  |  nieuwerkerk@tvo-rotterdam.nl

Maak kennis met Thorbecke VO
Informatieavond voor ouders/verzorgers groep 8-leerlingen (leerlingen welkom)

Locatie Prinsenlaan en Thorbecke Junior
9 december 2021 en 19 januari 2022  19:00 - 21:00 uur
Locatie Nieuwerkerk
9 december 2021 en 18 januari 2022  19:30 - 21:00 uur
Locatie vmbo met Sport & Dans
9 december 2021* en 18 januari 2022  19:30 - 21:00 uur
*deze avond zonder leerlingen
Open huis
Alle locaties: vrijdag 28 januari 2022  16.00 - 20.30 uur

Kennismakingsmiddagen/-avonden
Locatie Prinsenlaan, Thorbecke Junior
19 januari 2022    13.30 - 16.15 uur
Locatie Nieuwerkerk
9 december 2021 en 18 januari (avond, ouders welkom) 
en 16 februari 2022 (gastlessen in de middag)

Verder zijn er diverse testdagen voor de highschools, sportklas, dans, theater. 
Zie onze groep 8-pagina: www.groep8.tvo-rotterdam.nl/



Wereldklas, Technasium 
en Bèta Challenge 

OPEN LESSEN VOOR LEERLINGEN UIT GROEP 7/8 
Woensdag 19 januari 2022  2 sessies tussen 13.00 – 16.30 uur 

WORKSHOP TECHNASIUM HAVO/VWO (5 woensdagmiddagen) 
Start op 26 januari 2022  van 14.30 – 16.30 uur 

WORKSHOP BETA CHALLENGE (3 woensdagmiddagen) 
Start op 24 november 2021  van 14.15 – 16.00 uur 

WORKSHOP PYTHAGORAS (2 woensdagmiddagen) 
Start op 12 januari 2022 van  14.30 – 16.00 uur 

VOOR OUDER(S) ORGANISEREN WIJ VOORLICHTINGSAVONDEN 
Donderdag 18 november 2021 19.00 – 21.00 uur 
Dinsdag 18 januari 2022 19.00 – 21.00 uur 

OPEN DAG (vooralsnog is aanmelden hiervoor niet nodig)
Vrijdag 11 februari 2022 16.00 – 20.00 uur 

Aanmelden voor deze activiteiten?  
Dit kan via onze website www.libanonlyceum.nl > aanmelden > doe mee. 
Alle activiteiten vinden plaats op onze locatie Mecklenburglaan 49,  
3061 BD Rotterdam.

Het Libanon Lyceum daagt je iedere dag uit. In de Wereldklas waar je 
niet alleen uit je boeken leert, maar vooral ook van de wereld om je 
heen. Met Technasium en Bèta Challenge waar je leert vraagstukken 
uit het echte leven op een creatieve manier op te lossen. Je kunt ook 
kiezen uit een groot aanbod van bijvoorbeeld talen, kunst en filosofie 
én voor een XL-pakket voor excellente vwo-leerlingen. 

De Wereldklas
Het Libanon Lyceum heeft al jaren een unieke succesvolle manier  
van lesgeven: de Wereldklas. Hier ontdek je hoe je zo goed, leuk en 
nuttig mogelijk leert én hoe je het beste uit jezelf haalt. 

In de Wereldklas van het Libanon Lyceum: 

•  Leer je in en van de echte wereld en niet alleen maar uit de boeken.

•   Werk je bij elk vak aan projecten.

•  Werk je afwisselend alleen, in een duo, in een groepje of klassikaal.

•  Zit je afwisselend in een lokaal, de projectruimte, of buiten de school.

•  Doe je actief mee in de les en ontdek je soms zelf de lesstof.

•  Kijken we naar wat jij nodig hebt: bijboorbeeld hulp of extra uitdaging.

Technasium en Bèta Challenge
Bij Bèta Challenge, een leerlijn voor onze mavoleerlingen, volg je het 
vak Technologie & Toepassing. Dit zorgt voor een goede basis voor 
het mbo, met een mogelijke doorstroom naar het hbo.

Bij het Technasium, een keuzerichting voor onze havo- en vwo- leer-
lingen, volg je het vak Onderzoeken & Ontwerpen. Je werkt met elkaar 
aan oplossingen voor technologische problemen van bedrijven en 
instellingen in de stad.

Het eerste leerjaar wordt er op het Libanon Lyceum gestart met de  
volgende brugklassen:

•  mavo-havo brugklas met Bèta Challenge

•   havo-vwo brugklas of met muziek en beeldende vorming of 
met Technasium

•  vwo-XL brugklas met het eerste leerjaar verplicht gymnasium, 
Technasium en filosofie.

scholenkrant Libanon
Lyceum

Data aanmelden open lessen, workshop of voorlichtingavonden



Erasmiaans Gymnasium 
Ex pluribus unum

Voorlichtingsavond voor ouders van nieuwe leerlingen 
Woensdag 12 januari 2022  19.30 - 21.30 uur

Open lesmiddag (aanmelden: www.erasmiaans.nl/openlessen)
Woensdag 19 januari 2022  14.00 - 16.00 uur

Open lesmiddag (aanmelden: www.erasmiaans.nl/openlessen)
Dinsdag 1 februari 2022  14.00 - 16.00 uur

Open dag 
Zaterdag 5 februari 2022  8.30 - 12.30 uur

Het Erasmiaans Gymnasium is een categoriaal gymnasium in het 
centrum van Rotterdam. Een veilige school met goede resultaten 
en keuzevrijheid voor leerlingen. Op een gymnasium hebben de 
klassieke talen een belangrijke plaats in het lesprogramma.  
Vanaf leerjaar 1 krijg je Latijn en Grieks, en iedereen doet in minstens 
een van deze vakken eindexamen. Door het leren van deze bij-
zondere talen krijg je inzicht in hoe een taal in elkaar zit en kun je 
verbanden leggen met andere (moderne) talen. Ook maak je kennis 
met de klassieke cultuur. Het motto van de school is Ex Pluribus 
Unum, eenheid door verscheidenheid. We hebben ca. 1130 leerlingen 
van allerlei achtergronden en culturen. Toch vormen alle leerlingen 
een hechte gemeenschap met respect en interesse voor elkaar.
 
Modern met rijke historie
Het Erasmiaans Gymnasium bestaat al (minstens) 693 jaar:  
dat betekent dat de school al ouder is dan Rotterdam zelf!  
Hierdoor hebben we een aantal bijzondere tradities: een schoollied  
(in het Latijn en het Grieks!), een leerlingenbond die leuke
activiteiten voor de leerlingen organiseert, de Romereis in 

leerjaar 5 en de promotie, een ceremonie aan het eind van het school-
jaar in de Laurenskerk waarbij je bevorderd wordt naar het volgende 
leerjaar. Als je als nieuwe leerling bent toegelaten, word je plechtig 
geïnaugureerd in de Arminiuskerk: vanaf dat moment mag je jezelf 
Erasmiaan noemen. Het monumentale schoolgebouw uit 1937, uit-
gerust met moderne faciliteiten, draagt bij aan deze bijzondere sfeer.

Keuzevrijheid
Op het Erasmiaans word je uitgedaagd om het beste uit jezelf te 
halen. Bij veel vakken kun je iets extra’s doen, bijvoorbeeld meedoen 
aan Olympiades of het halen van een internationaal erkend taal-
certificaat. Hierbij ligt het niveau vaak hoger dan het vwo-examen! 
De doorstroom- en slagingspercentages van onze school zijn  
uitstekend. Het afgelopen jaar (2021) slaagde maar liefst 95% van 
de zesdeklassers, waarvan 20 met het predicaat cum laude.

Houd de website van de school in de gaten voor informatie over eventuele aanpassing van bovenstaande activiteiten 
i.v.m. coronamaatregelen. Zie ook onze website voor meer informatie: www.erasmiaans.nl

scholenkrant Erasmiaans
Gymnasium

gymnasium

Maak kennis met het Erasmiaans Gymnasium

Scan de code  
en bezoek onze 
website:



De Hugo is jouw wereld 
in een school

 

Inloopavond groep 6, 7 en 8 
25 november 2021   19.00 - 21.00 uur
Open Lesmiddag + Hugo-Experience  
19 januari 2022   13.00 - 16.00 uur
Open Huis: de Hugo-Experience 2.0  
27 januari 2022   19.00 - 21.00 uur

Graag tot snel op de Hugo de Groot. 
Voor meer informatie zie onze website: www.osghugodegroot.nl

OSG Hugo de Groot
Nachtegaalplein 53  |  3028NK Rotterdam  |  0102831166
secretariaat@osghugodegroot.nl 

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 hebben we een 
ISK, waar leerlingen die nog maar kort in Nederland wonen kennis-
maken met de  Nederlandse taal. Naast het traditionele onderwijs 
bieden we onze leerlingen veel extra’s aan. Je kunt bijvoorbeeld 
verschil lende sporten beoefenen, maar ook toneellessen 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 wetenschap-
pelijk 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. 

Hugo de Grootscholenkrant

vwo, havo, mavo, ISK

Kom kennismaken!  



De Hef haalt het beste  
in je naar boven  

Kom kennismaken!
Open dag   
22 januari 2022   11.00 - 14.30 uur 
Voorlichtingsavond    
25 januari 2022   19.30 - 20.30 uur

Graag tot snel op De Hef. 
Voor meer informatie zie onze website: www.rvcdehef.nl

De Hef
Slaghekstraat 221 | 3074 LJ Rotterdam | 010-485 06 66

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 school-
gebouw. 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 kennis-
maken met je nieuwe klasgenoten, met je mentor en met het gebouw. 
En ook daarna sta je er niet alleen voor. Meerdere keren per week 
heeft iedere klas een dagstart met jouw mentor, zodat jij kan vragen 
om hulp en weet je wat er van je wordt verwacht. Ook heeft de mentor 
met iedere leerling persoonlijke 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 een beetje 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 namelijk precies op de manier leren als 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! 

De Hefscholenkrant

vmbo basis, vmbo kader,        
           mavo, ISK



 

Olympia College
Het begin van iets moois!

Kom kennismaken! 

Open dag  
19 januari 2022   13.00 - 15.30 uur 
9 februari 2022   13.00 - 15.30 uur
9 maart 2022   13.00 - 15.30 uur

Graag tot snel op het Olympia College. 
Voor meer informatie zie onze website: www.olympiacollege.nl

Olympia College
Olympiaweg 395  |  3078 HT Rotterdam  |  010-4835311
info@olympiacollege.nl

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 praktijk-
gericht. In de onderbouw doe je ervaring op in een van onze leerwerk-
plaatsen. 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 onder-
nemers. 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. 

Olympia 
Collegescholenkrant

praktijkonderwijs, vmbo-lwoo, vmbo-pro,    
                          entree-mbo1, ISK



Einstein Lyceum
Aandacht voor iedereen

Kom kennismaken

Open dag
14 januari   16.00 - 20.00 uur
School in bedrijf  
16 februari   13.00 - 16.00 uur
Voorlichtingsavond Einstein Lyceum + Penta
datum volgt

Inschrijven    
21 februari t/m 18 maart

Graag tot snel op het Einstein Lyceum.  
Voor meer informatie zie onze website: www.einsteinlyceum.nl

Einstein Lyceum
Campusplein 18 | 3192CD Hoogvliet

Het Einstein Lyceum is een openbare scholengemeenschap voor
mavo, havo, atheneum en gymnasium. De kleinschalige school op 
de Campus Hoogvliet heeft op dit moment nog geen 900 leerlingen.

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

Via World Class verkennen leerlingen de wereld met leuke  
projecten, worden alle bijbehorende lessen in het Engels  
gegeven en kunnen zij het Anglia certificaat behalen.  
Sportieve leerlingen kunnen examen doen in Lo2 en BSM.  
In het kunstatelier maken leerlingen prachtige kunstwerken.  
In de middagen wordt er volop muziek gemaakt, gezongen  
en gedanst! Kortom er valt veel te kiezen!

Pré-vwo 
Voor die leerlingen die een (voorlopig) vwo advies hebben gekregen 
van de basisschool organiseren wij al enkele jaren een succesvol 
pré-vwo programma. Hiermee bieden we die leerlingen een  
extra uitdaging in de vakken Klassieke talen, mythologie, Frans, 
geschiedenis, Science, wiskunde en muziek.

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

Einstein
Lyceumscholenkrant

mavo, havo, vwo



Maak kennis met Wolfert College 

Voorlichtingsavond (inloop vanaf 19.15 uur)
woensdag 19 januari 2022   19.30 – 21.00 uur
donderdag 20 januari 2022   19.30 – 21.00 uur

Open huis 
vrijdag 4 februari 2022   15.00 – 20.00 uur

Oriëntatiemiddagen Xpo-proof studeren 
voor leerlingen van groep 8
woensdag 26 januari 2022   13.00 – 16.00 uur
woensdag 9 februari 2022   13.00 – 16.00 uur

Voor alle voorlichtingsmomenten kunt u zich aanmelden via onze website  
wolfert.nl/college/groep-78/kennismaken

Meer informatie over Wolfert College? Kijk op wolfert.nl/college  |  Wolfert College  |  Walenburgerweg 130  |  3033 AK Rotterdam 

Vwo, havo en mavo  
in hartje Rotterdam
Daadkracht in Rotterdam
De bedoeling van onderwijs is dat je leert. Dat je mogelijkheden 
krijgt om jezelf te ontwikkelen. Zo simpel is het. Nuchter, maar 
waar! Hiervoor heb je een school nodig, die jou uitdaagt, die  
je helpt bij jouw ontwikkeling: die de daad bij het woord voegt.  
Die school is Wolfert College!

Wij zijn een echt Rotterdamse school. In een uitstekende sfeer 
gaan leerlingen uit vele culturen op een respectvolle manier met 
elkaar en hun omgeving om. Duidelijkheid en structuur gaan 
hand in hand met persoonlijke aandacht, uitstekende begeleiding 
en uitdagend onderwijs. Met jouw actieve en nieuwsgierige  
houding haal je het maximale uit jezelf. 

Jouw eerste leerjaar heeft een structuur die zoveel mogelijk  
aansluit op het advies van je basisschool: havo/vwo klassen en 
mavo/havo klassen. Mavo/havo leerlingen kunnen kiezen voor 
een tweejarige brugperiode met de mogelijkheid door te stromen 
naar havo 3. We leren mavo/havo/vwo leerlingen om zelf beslis-
singen te nemen, het onbekende op te zoeken en heldere vragen 
te stellen. Zo bereiden we je voor op je toekomst. Bij Xpo komt 
dit het sterkst tot zijn recht: zelf vragen formuleren, samen naar 
oplossingen zoeken en heel veel leren van en met elkaar.

Bij ons leer je niet alleen voor een diploma, je ervaart ook om te 
gaan met vrijheid en verantwoordelijkheid, kritisch na te denken 
en over grenzen heen te kijken. Je eigen grens, de grens van je wijk, 
de grens van Rotterdam, de grens van Nederland. Deze ontwik-
keling bereidt jou voor op de maat schappij van morgen.

Xpertise-
lessen

Versneld
eindexamen

Persoonlijke
aandacht

scholenkrant Wolfert 
College

Blijf op de hoogte
Scan de QR-code en blijf
via wolfert.nl/college en 
e-mail op de hoogte van 
onze voorlichtings acti vi -
teiten en mogelijk te  
nemen COVID-19 maatregelen.



Maak kennis met Wolfert Dalton

Voorlichtingsavond
donderdag 2 december 2021  19:00 – 21:00 uur

Online voorlichtingsavond
woensdag 12 januari 2022  19:30 – 21:30 uur

Open huis
woensdag 2 februari 2022  19:00 – 21:30 uur

Junior Masterclasses 
Ervaar hoe het is om op Wolfert Dalton les te krijgen. Deze vinden plaats  
op verschillende middagen vanaf maandag 17 januari 2022

Inschrijven
dinsdag 8 maart 2022  16:00 – 20:00 uur
donderdag 10 maart 2022  15:30 – 18:00 uur

Iedereen is uniek en zou de ruimte moeten krijgen om te  

ontdekken, te leren en te groeien, maar bovenal om zichzelf  

te zijn. Ons daltononderwijs geeft jou die ruimte en de  

leerkrachten de middelen om je daar zo goed mogelijk bij  

te helpen. Wolfert Dalton is een kleinschalige school waar  

we elkaar kennen, aandacht geven en helpen, in de mavo,  

de havo en het vwo.

Wij hebben vertrouwen in jou en we bieden jou de gelegenheid 

jezelf te zijn en te ontwikkelen. Daarom plaatsen we je direct in 

de vwo-brugklas als je een havo/vwo- of vwo-advies hebt. 

Heb je een mavo/havo- of havo-advies? Dan ga je gelijk naar onze 

havo-brugklas. Met een vmbo tl-advies start je in onze mavo- 

brugklas en als jij laat zien dat je meer aankan, kun je doorstromen 

naar de havo. Deze aanpak noemen wij ‘leren met lef’; wij nemen 

onze verantwoordelijkheid en verwachten dit ook van jou.  

We werken dus samen, bekijken samen of alles goed gaat en  

maken samen de keuzes die het beste zijn voor jou. 

Dat is Wolfert Dalton – leren met lef

Wolfert Dalton 
Leren met lef

scholenkrant Wolfert 
Dalton

Lerenmet lef

Meer informatie over Wolfert Dalton? Kijk op wolfert.nl/dalton  |  Wolfert Dalton  |  Argonautenweg 55  |  3054 RP Rotterdam

Master-
classes

Echt dalton-
onderwijs

Kunst en 
cultuur

Versterkt talen-
onderwijs

Reizen

Samenwerking
ouder-school-

kind

Blijf op de hoogte
Scan de QR-code en blijf via 
wolfert.nl/dalton en e-mail op de
hoogte van onze kennis ma kings-
 acti viteiten en mogelijk te nemen 
COVID-19 maatregelen.



Ben jij Lansingproof?

Wil jij …
• het beste uit jezelf halen?
• leren door te kijken en te doen?
• ontdekken waar je goed in bent en wat je leuk vindt?
Beantwoord je deze vragen met ‘ja’? Dan ben jij Lansingproof  
en stomen wij je graag klaar voor de toekomst!

Op Wolfert Lansing geven we onze leerlingen de ruimte om het beste 
uit zichzelf te halen. Met wat je op school leert en de ervaringen die  
je opdoet in de praktijk leren wij jou inzicht te krijgen in je eigen capaci-
teiten. Samen zorgen we ervoor dat je ontdekt waar je goed in bent 
en wat je leuk vindt zodat je klaar bent voor de toekomst.

Op Wolfert Lansing werken we met ouders/verzorgers, leerlingen 
en het personeel aan een veilige en inspirerende leeromgeving. In een 
goede sfeer gaan wij op een respectvolle manier met elkaar en onze 
omgeving om. Duidelijkheid en structuur gaan hand in hand met  
persoonlijke aandacht, passende begeleiding en kwaliteitsonderwijs. 
Met een actieve en nieuwsgierige houding halen leerlingen het  
maximale uit zichzelf.

We dagen jou gedurende onze tweejarige brugklas uit in een vmbo- 
of mavo/havo-ambitieklas. In de vmbo-ambitieklas ligt de focus 
op jouw toekomst en besteden we veel aandacht aan loopbaan-
oriëntatie. Voor de leerlingen in de mavo/havo-ambitieklas ligt 
de focus op tweetalig onderwijs, enkele vakken worden in het 
Engels aangeboden.

Mentor- 
begeleiding

Talentklassen

Ambitie -
klassen

Huiswerk-
klassen

Ambitie
klasssen

scholenkrant Wolfert 
Lansing

LWOO voor basis-, kader-, en mavo/havo-leerlingen
Informatieavond met workshops speciaal voor ouders, verzorgers,  
IB-ers en groepsleerkrachten
Woensdag 15 december 2021   19.00 – 21.00 uur

Kom jij ook naar Wolfert Lansing?
Informatieavond met workshops voor ouders, verzorgers en leerlingen
Dinsdag 11 januari 2022   19.00 - 21.00 uur
Dinsdag 25 januari 2022   19.00 - 21.00 uur

Je bent van harte welkom tijdens onze open dagen!
Vrijdag 4 februari 2022   19.00 - 21.00 uur
Zaterdag 5 februari 2022   10.00 - 13.00 uur

Loop jij ook een middagje mee bij de Wolfert? Kom proefstuderen!
Voor leerlingen uit groep 7 en 8, aanmelden via de website
Woensdag 12 januari 2022  14.00 – 16.00 uur
Woensdag 26 januari 2022  14.00 – 16.00 uur
Woensdag 9 februari 2022  14.00 – 16.00 uur

Meer informatie over Wolfert Lansing?  Kijk op wolfert.nl/lansing  |  Wolfert Lansing  |  Boterdorpseweg 19  |  2661 AB Bergschenhoek 

Kennismaken met Wolfert Lansing 
(voor alle dagen inschrijven via onze website)

Blijf op de hoogte
Scan de QR-code en blijf via 
wolfert.nl/lansing en e-mail op de 
hoogte van onze kennis ma kings -
acti viteiten en mogelijk te nemen 
COVID-19 maatregelen.



Daltononderwijs in  
Lansingerland voor nieuwsgierige 
havo en vwo leerlingen

Kies voor daltononderwijs
Kiezen voor Wolfert Lyceum betekent kiezen voor het  
dalton onderwijs. Bij ons leer je zelfstandig werken, je eigen  
verantwoordelijkheid nemen, keuzes maken en goed  
samenwerken met je klasgenoten.

Kenmerkend voor onze school zijn de goede sfeer en begeleiding, 
de internationale reizen en daltonuren. We werken met boeken, 
schriften én chromebooks. Je kunt hierdoor allerlei digitale 
werkvormen gebruiken, waardoor je op een afwisselende en 
leuke manier leert.

Voor leerlingen die meer aankunnen, hebben we na schooltijd 
of tijdens de daltonuren plusprogramma’s, VVV-uren en  
V-projecten. Je kunt bijvoorbeeld meedoen aan het debat-
team, de activiteitencommissie, het Bèta+ programma of  
Jong Ondernemen. Dalton betekent ook je horizon verbreden,  
je internationaal oriënteren en kennismaken met andere culturen 
en talen. Op het Wolfert Lyceum maak je verschillende reizen  
in Nederland, Europa en als je hiervoor kiest, zelfs buiten  
Europa (Ghana).

Spreekt dit jou aan? Dan ben jij WL-proof!

Internationale
reizen

Plus-
programma’s

Goede 
begeleiding 

Certificaten  
Engels 

en Frans

VVV-uren en
V-projecten

Echt dalton-
onderwijs

scholenkrant Wolfert 
Lyceum

Kom kennismaken met Wolfert Lyceum

Voorlichtingsavond voor ouders
12 en 31 januari  19:30 – 21:00 uur

Voorlichtingsavond voor leerlingen uit groep 7 en 8
27 januari  19:30 – 20:30 uur

Open lesmiddag
Havo- en/of atheneumadvies
19 januari en 2 februari 14:15 – 16:15 uur
Vwo-advies  
(speciaal voor leerlingen met interesse voor het daltongymnasium)
9 februari   14.15 – 16.15 uur

Open huis
donderdag 17 februari  18.30 – 21.00 uur

Meer informatie over Wolfert Lyceum?  Kijk op wolfert.nl/lyceum  |  Wolfert Lyceum  |  De Zijde 5  |  2662 EB Bergschenhoek

Blijf op de hoogte
Scan de QR-code en blijf via  
wolfert.nl/lyceum en e-mail op de 
hoogte van onze kennis ma kings -
acti viteiten en mogelijk te nemen 
COVID-19 maatregelen.



Leerlingen van nu krijgen in de toekomst te maken met  
onvoorspelbare veranderingen, technologische ontwikkelingen 
en wereldwijde uitdagingen. Onderwijs dat passend voor de  
toekomst is, biedt leerlingen de gelegenheid wereldwijs,  
ondernemend, leergierig en flexibel te zijn. En dat is nu precies 
wat Wolfert Tweetalig doet.

Wolfert Tweetalig
Wolfert Tweetalig is de bekendste tweetalige opleiding voor  
vwo en havo in Nederland. Op Wolfert Tweetalig ervaar je wat 
internationalisering is en leer je wat het betekent om een wereld-
burger te zijn. Je werkt samen met leerlingen in het buitenland 
door uitwisselingen, reizen en internationale stages. Omdat veel 
lessen in het Engels zijn, leer je de Engelse taal op near-native  
niveau gebruiken. Daarnaast krijg je les in bijzondere vakken zoals 
Spaans, Chinees, drama, filosofie, wiskunde D en Art & Design. 

Excellente school
Wolfert Tweetalig is door het ministerie van OCW benoemd
tot Excellente School. Daarnaast beoordeelt de inspectie de
onderwijskwaliteit als GOED. Wolfert Tweetalig behoort
daarmee tot de absolute top van Nederland!

Toelatingscriteria
Om bij Wolfert Tweetalig te kunnen worden aangemeld, is een 
positief advies voor vwo of havo van de basisschool nodig.  
Aanmelding gaat volgens de Overstaproute. Daarnaast is deel-
name aan een intakegesprek, waarbij ook een ‘placement test’ 
voor Engels wordt afgenomen een verplicht onderdeel van de 
toelatingsprocedure.

Culturele
activiteiten

Internationale
maatschappelijke 

stage

Internatio-
nalisering

Politieke
bewust-
wording

Academische 
vaardigheden

Tweetalig
onderwijs

Wij zijn WOLF: 
Wereldwijs, Ondernemend, 
Leergierig en Flexibel 

scholenkrant Wolfert 
Tweetalig

Maak kennis met Wolfert Tweetalig 

Voorlichtingsavond (voor leerlingen uit groep 7 en 8 en hun ouders)*
dinsdag 23 november 2021  

Online voorlichtingsavond (voor leerlingen uit groep 7 en 8 en hun ouders)*
donderdag 27 januari 2022  19.00 - 20.00 uur

Open huis
vrijdag 04 februari 2022  16:00 - 21:00 uur

Open lesmiddagen (voor leerlingen uit groep 8)*
woensdag 26 januari 2022  Vol
woensdag 09 februari 2022  15.00 - 17.00 uur

Intakegesprekken (leerlingen groep 8 en hun ouders)*
14 februari t/m 11 maart 2022  16.30 - 21.00 uur

*Vooraf aanmelden via de website

Meer informatie over Wolfert Tweetalig? Kijk op wolfert.nl/tweetalig  |  Wolfert Tweetalig  |  Bentincklaan 280  |  3039 KK Rotterdam

Blijf op de hoogte
Scan de QR-code en blijf via 
wolfert.nl/tweetalig en e-mail op de
hoogte van onze kennismakings-
activiteiten en mogelijk te nemen 
COVID-19 maatregelen.
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Educating for self-awareness, curiosity 
and integrity in a changing world

Meet the RISS

We welcome you to our international community of Rotterdam and the  
surrounding areas and aim to bring together parents, students and staff as a 
comprehensive team to reach all future goals, academic and otherwise.  
If you would like to know more or to book a visit to the school, please contact  
our Admissions Office: + 31(0) 6 820 134 39. You can also apply online via
riss.openapply.com or email us at admissions.riss@wolfert.nl. Our office and  
virtual doors are welcoming you for all visits, messages, questions and comments. 
We are happy to answer any questions you might have and invite you to make an 
appointment with our admission officer, if you would like to visit the school.

The RISS is located in central Rotterdam and is easily accessible by
bike, car and public transit.

Junior Campus Bentinckaan 294, 3039 KK Rotterdam, Netherlands
Senior Campus Schimmelpenninckstraat 23, 3039 KS Rotterdam, Netherlands
Phone: +31 (0) 10 890 7744, Email: admin.riss@wolfert.nl

Please be aware that RISS provides education to students coming to the Netherlands 
due to the relocation of their parent(s) job(s) and therefore doesn’t accept local 
students. Please check if you are considered a local student in the RISS admissions 
policy. For more information about eligibility check the admissions policy on our 
website: riss.wolfert.nl.

Our mission is for every student to enjoy their youth
We will do this by providing innovative approaches to learning,  
by encouraging achievement, by fostering international mindedness 
with local and global engagement, by modelling ethical behaviour 
and by acting respectfully and with honesty.

Our Core values
• Respect  
• Responsibility  
• Relationships  
• Courage

Our Culture
• Love for and enjoyment of learning  
• Joy in achievement
•  High expectations  
• Collaboration  
• Tolerance, diversity and belonging  
• Sense of service

Our Performance
• Providing a broad, balanced and connected curriculum  
• Developing innovative and outstanding pedagogy
•  Fostering inquiry, action and reflection  
• Promoting multi lingualism and intercultural understanding  
•  Addressing the school community’s social, emotional and 

physical well-being
•  Identifying and valuing learning diversity  
• Modelling citizen ship, leadership and lifelong learning

Extra-curricular activities
• Outdoor Education  
• Music School  
• Erasmus+
• Model United Nations  
• RISSUE

scholenkrant RISS

IGCSE, IBDP
Candidate IBCP school



De OverstapRouteKaart

2021-2022 deoverstaproute.nl     -     koersvo.schoolprofielen.nl

Start middelbare school

Juni/juli 2021
Voorlopig schooladvies

1

September 2021
Aanmelden Zorgleerling 
in Beeld 

2

Okt t/m dec 2021
Onderzoek Zorgleerling 
in Beeld

3 Nov 2021 t/m feb 2022
Bezoek open dagen

4

OPEN

Januari/februari 2022
Adviesgesprek met 
leerkracht. Ontvangst:
- definitief schooladvies
- unieke code
- voorkeurslijst

5

* Vanaf januari 2022
Start aanmelden 
praktijkonderwijs en vso-4

A: 21 feb - 18 mrt 2022
De aanmeldperiode

6

B: 24 maart 2022
Centrale loting

6

Vanaf september 2021
Aanmelden op vso-3

Uiterlijk 1 juni 2022
Uitslag centrale eindtoets.
Eventueel stelt school
advies bij. 

7

Vanaf 1 juni 2022
Eventueel opnieuw aanmelden 
na bijgesteld advies

8

*

Overstaproute 2021-2022

De Rotterdamse scholen hebben afspraken gemaakt 

over de activiteiten van scholen, ouders en anderen,  

rondom de advisering, aanmelding en plaatsing van 

kinderen bij een school voor voortgezet onderwijs.  

Het gaat erom de overgang van leerlingen van de  

basisschool naar het regulier voortgezet onderwijs  

zo soepel mogelijk te laten verlopen. 

Zo heeft iedere leerling voor de zomervakantie  

een goede plaats binnen het voortgezet onderwijs.

De overstaproute geldt voor scholen in Rotterdam, 

Barendrecht, Capelle a/d IJssel, Lansinger land,  

Lekkerkerk, Krimpen a/d IJssel, Nieuwerkerk a/d IJssel 

en Ridderkerk.

scholenkrant

Meer informatie over dit onderwerp vind je op:  
koersvo.nl/ouders/de-overstaproute of op koersvo.schoolprofielen.nl

De overstaproute voor regulier voortgezet onderwijs toont je de route  
die je aflegt vanaf het pre-advies in groep 7 van de basisschool tot je  
start in de brugklas van het voortgezet onderwijs.



 Gymnasium, atheneum, havo

Mavo/havo, vmbo

Gymnasium, atheneum, havo, mavo

Vwo, havo, mavo

Vmbo lwoo, basis, kader

Vwo, havo, mavo, Thorbecke Junior

Mavo, havo, atheneum, gymnasium, 
technasiumTweetalig vwo en havo

Vwo, havo, mavo

IGCSE and IBDP Gymnasium

Mavo, havo, atheneum, gymnasium

Vmbo, mavo, isk

Vmbo lwoo, praktijkonderwijs, entree

Mavo, havo, atheneum, gymnasium

Plattegrond regio Rotterdam met locaties 
BOOR-scholen voortgezet onderwijs
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