Op weg
naar
de brugklas
Welkom op het Kompaan College!
OPEN DAG

Op het Kompaan College
Zaterdag 30 januari 2021
leer je in de echte
van 09.30 tot 12.30 uur
wereld. De wereld die MINILESSEN
Woensdag 10 februari 2021
bij jou past en die jij
van 13.00 tot 15.00 uur (voor leer
interessant vindt.
Zo leer je kiezen
wat jij wilt in de toekomst!

SLUIT AAN BIJ JOUW

WERELDOPEN DAG

Zaterdag 30 januari 2021
van 09.30 tot 13.30 uur

MINILESSEN

Samen leren
door te doen!

Dinsdag 9 en woensdag 10 februari
van 13.00 tot 15.00 uur (voor leer

VOORLICHTINGSAVON

Dinsdag 23 februari 2021 vanaf 19.
(voor ouders van leerlingen van gr

OPEN DAG
Inspireren,
UW TALENT
MINILESSEN
innoveren
en
SLUIT AAN BIJ JO
Informatieboekje voor leerlingen uit
groep 7/8
internationaliseren
VOORLICHTINGSAVOND
over VO-scholen in Zutphen en omgeving
Zaterdag 30 januari 2021
van 09.30 tot 13.30 uur

Dinsdag 9 en woensdag 10 februari
van 14.00 tot 16.00 uur (voor leerlin

Wil jij elke dag met plezier naar school gaan? Ben jij een nieuwsgierige
leerling die op zoek is naar uitdagend onderwijs? Word jij blij van een
school die de lessen modern invult en waar je wat te kiezen hebt? Dan

Woensdag 10 februari 2021 vanaf 1
(voor ouders van leerlingen van gro

Als je weet wat je

Beste ouders
van leerlingen
van groep 8,

Komend jaar start uw kind op het voortgezet onderwijs.
Een belangrijk moment voor uw kind en ook voor u als ouder.
In Zutphen en omgeving hebben u en uw kind(eren) een ruime
keus uit middelbare scholen. Genoeg te ontdekken dus!
Helaas hebben we moeten besluiten dat we dit jaar geen
gezamenlijke Zutphense scholenmarkt voor ouders organiseren.
Het is met de huidige regelgeving rondom corona niet mogelijk
om zoveel ouders tegelijk te ontvangen. Toch willen alle middelbare scholen in de regio Zutphen zich graag aan u presenteren.
Daarom dit boekje voor u en uw kind(eren).

Op de basisschool van uw kind(eren) krijgt u apart
informatie over alles wat in groep 8 speelt, zoals
de eindtoets en het advies voor plaatsing in
de brugklas.
Houd de website van
deze scholen goed
Aanmelden moet u als ouder zelf online doen
in de gaten voor
op de website van de school van jullie keuze.
actuele informatie
De huidige basisschool kan u hierbij ondersteunen
rondom open
wanneer dat nodig is. De inschrijving gaat open
dagen en coronaop 1 maart 2021 en sluit op 15 maart 2021.
maatregelen.

TIP:

TIP:
Beste
leerlingen
van groep 8,

Je kunt ook
online en via
social media
al meer te
weten komen!

Over een tijdje is het zover: je gaat naar de
middelbare school! Om te kijken welke middelbare
school goed bij jou past, is het belangrijk sfeer te gaan proeven
bij verschillende scholen. Dat is in deze onzekere tijd met alle
corona-maatregelen best lastig. Daarom stellen alle middelbare
scholen van de regio Zutphen zich in dit boekje alvast aan je
voor. Zo krijg jij een eerste indruk van de verschillende scholen
en hun onderwijs.
Natuurlijk hopen we je te zien op onze scholen, al weten we nu
nog niet precies hoe onze kennismakingsactiviteiten er in januari/
februari 2021 uit gaan zien. We volgen uiteraard de regels die op
dat moment in Nederland gelden, zoals 1,5 meter afstand en het
desinfecteren van je handen bij binnenkomst.
Op de achterkant van dit boekje vind je de data die wij voor alle
open dagen hadden gepland. Deze kunnen helaas fysiek niet
doorgaan. De scholen zullen jou via hun website laten weten of
zij bijvoorbeeld online wel hun open dag gaan houden. Check dus
regelmatig de websites van de school (of scholen) van jouw keuze!

Inspireren,
innoveren en
internationaliseren
Wil jij elke dag met plezier naar school gaan? Ben jij een nieuwsgierige
leerling die op zoek is naar uitdagend onderwijs? Word jij blij van een
school die de lessen modern invult en waar je wat te kiezen hebt? Dan
is het Isendoorn misschien wel jouw school. Wij zijn een internationaal
georiënteerde school voor tweetalig (TTO) én Nederlandstalig mavo,
havo en vwo. Een school waar iedereen de aandacht krijgt die hij of zij
verdient!
Prestaties, goede cijfers en uiteindelijk een diploma, dat is een doel
voor iedereen bij ons op school, maar samen met jou willen we veel
meer bereiken. Dat je een fijne tijd hebt bijvoorbeeld en het gevoel dat
je welkom bent. Als je lekker in je vel zit, ga je vanzelf beter presteren!

Op het Isendoorn werken wij aan/met:
• Internationalisering voor alle leerlingen, je gaat dus veel op reis
• Tweejarige brugperiode, je hebt alle kans om het diploma te halen dat je
wilt (mavo/havo of havo/vwo)
• Aparte vwo-klas vanaf leerjaar 1, je doet veel onderzoek en er is ruimte
voor eigen invulling van het onderwijs
• Keuze voor Nederlandstalig of Tweetalig onderwijs, je gaat Engels op
heel hoog niveau beheersen en daarmee de wereld leren kennen
(op elk niveau - mavo, havo en vwo)
• Maximaal 4 lessen per dag (in de brugklas) met pauzes na elke les voor
meer focus, rust en persoonlijke aandacht
• Dagdelen met projectonderwijs in de onderbouw en werken aan
onderzoeks-/21e eeuwse vaardigheden. Het is een uitdagende manier
van leren, onderzoek doen en antwoorden geven op interessante
vraagstukken.
• Meer keuzemogelijkheden voor leerlingen in hun rooster en eigen
leerproces door ‘flexuren’ in de hogere leerjaren
• Toffe feesten, excursies, sportactiviteiten, onze leerlingen vinden het
Isendoorn ook gewoon leuk!
• Expens en Step Outside; voor leerlingen die naast een uitdagend
lesprogramma nóg meer uitdaging zoeken.

Op het Isendoorn maak je kennis met jezelf, de ander en
de wereld!

GOED OM TE WETEN
➞ Het Eligant is een mobielvrije school.
➞ Op het Eligant hebben
leerlingen in de onderbouw vaste begin- en
eindtijden.
➞ Tijdens stermodules is er
nog veel meer te kiezen.
Een paar van de vele
keuzes die je hebt: de
sportlijn, de kunstlijn, (Cambridge)
English, Harry
Potter, Spaans,
Eligant Orkest et
cetera!
➞ Het Eligant heeft een
eigen leerlingenraad
➞ Bij Eligant Buiten in
Vorden krijg je les in een
kleine klas. Je hebt daar
nog meer tijd en ruimte
om aan je studievaardigheden te werken.
➞ De Eligantplanner helpt je
bij het leren plannen.

Dit is het Eligant L
een school voor havo,
Het Eligant Lyceum is
eum
um. Op het Eligant Lyc
atheneum en gymnasi
t jij
alt voor een deel zelf wa
kun je kiezen. Je bepa
lessen je gaat. Dat werkt
wil t leren en naar welke
aal
nt jouw talenten optim
motiverend, want je ku
e coach
g heeft een persoonlijk
inzetten! Iedere leerlin
van de goede keuzes
die je helpt bij het maken
en bij het plannen.

Je wordt gezien

Senn: “Bij ons op school heb je allemaal je eigen
coach. Mijn coach is Daan Boonman. Ik heb ook
bewegingsonderwijs van meneer Boonman. Al voor de
zomervakantie maakte ik samen met mijn moeder kennis
met de coach. Dat vond ik wel ﬁjn. Als je dan weet wie je
coach is, voel je je snel op je gemak. Iedere drie weken heb
ik een persoonlijk gesprekje met mijn coach. We hebben
het bijvoorbeeld over hoe het gaat op school en of het lukt
met het plannen van mijn maatwerkuren. Er was ook al een
driehoeksgesprek. Dan nodigt de coach ook je ouders uit.
Daar komen er nog drie van.”

Je kunt het

Op de basisschool leerde
je al veel, maar niet iedere
leerling leerde hetzelfde.
De een is bijvoorbeeld al
veel beter in Engels terwijl
de ander juist heel goed is
in rekenen. Door de manier
waarop wij werken kun je
zelf voor een deel je eigen
programma inplannen. Je
hoeft dan bijvoorbeeld niet

t Lyceum

KO M
KIJ KE N!
te wachten als er stof behandeld
wordt die jij al lang kent. Of je kunt
juist tijd besteden aan een vak waar
je minder goed in bent of waar je nog beter in wilt worden.
Je stelt ook doelen voor jezelf. Je coach helpt je daarbij.
Jasmijn: “de klas koos mij als klassenvertegenwoordiger.
Dat vond ik wel spannend. Toch heb ik het gedaan en het
lukt best goed. Toen er laatst iets gebeurde heb ik dat
samen met mijn coach besproken en opgelost. Ik vind dit
leuk als extra uitdaging naast de vakken.”

Je kiest je eigen leerroute

Op het Eligant kies je voor een groot deel
je eigen rooster. Je vult namelijk een
aantal uren zelf in: de maatwerkuren.
Daarnaast is er ook individueel maatwerk mogelijk zoals bij Annemijn.
“Ik zit in de brugklas gymnasium en in
de volleybalselectie waardoor ik vaker
moet trainen. Ik moet ook op bepaalde
dagen eerder weg. Daar krijg ik ruimte voor. Dat betekent
wel dat ik af en toe een maatwerkuur mis en dus thuis
wat meer moet doen. Ook mag ik aan mijn klas een
volleybaltraining geven. Daar heb ik nu al zin in.”

We zien je graag bij ons op
school. Via onze website,
YouTube, Facebook en

Instagram houden we
je steeds op de hoogte
van alle kennismakingsactiviteiten. Door corona
ziet het er namelijk
allemaal wat anders uit.
Heb je nu al vragen, dan
kun je die mailen naar:
info@eligant.nl
en bellen mag ook altijd:
0575-590940.

www.eligant.nl
Isendoornstraat 3 in
Zutphen

Het Rhedens

ONZE SCHOLEN
Het Rhedens DE TENDER praktijkonderwijs
Ben jij vooral goed in leren door te doen? Kom dan naar Het Rhedens
De Tender. Wij bieden goed en modern praktijkonderwijs binnen een
omgeving waarin jij je veilig, begrepen en welkom voelt. De Tender werkt
met kleine klassen, zodat je alle hulp en aandacht krijgt die je nodig
hebt. Naast het volgen van theorie- en praktijkvakken loop je diverse
stages, waarmee we je voorbereiden op een baan of vervolgonderwijs.
De Tender: voor een toekomst die echt bij jou past!

Het Rhedens Dieren vwo, havo en vmbo bl t/m tl
Het Rhedens Dieren is een fijne en veilige school, waar enthousiaste
en betrokken leraren werken die je uitdagen om het beste uit jezelf te
halen. Je krijgt veel ruimte om je talenten en interesses te ontdekken
en binnen elke leerroute kun je extra vakken en modules kiezen. Ons
studiecentrum biedt extra hulp voor studievaardigheden, plannen en
hulp bij wiskunde en Nederlands. Daarnaast zijn er veel activiteiten op
het gebied van kunst, cultuur en sport.
Het Rhedens De Tender en Het Rhedens Dieren bieden een pro/vmbo-basis leerroute:
een passend onderwijsaanbod voor leerlingen die zich bij de start van het voortgezet
onderwijs op de grens tussen praktijkonderwijs en vmbo-basis bevinden.

Het Rhedens Rozendaal gymnasium, atheneum en havo
Het Rhedens Rozendaal is een kleine school voor havo en vwo. Bij ons
word je uitgedaagd om je eigen keuzes te maken, je talenten te ontdekken
en je vaardigheden te ontwikkelen. Ons onderwijs staat midden in de
wereld. Je leert kritisch te denken en samen te werken. Jouw mening
telt en je krijgt uitstekende begeleiding. Je kiest een derde van je rooster
zelf. Leren op Het Rhedens Rozendaal is vooral ook heel erg leuk!

Check onze website hetrhedens.nl én onze social media accounts!
het_rhedens

hetrhedens

sghetrhedens
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Hallo bijna- brugklasser!
De Vrijeschool Zutphen VO is een school
met aandacht voor kunst en cultuur. Een
school met veel creatieve vakken, die opleidt
tot een waardevol diploma. Een leefomgeving waarin je je kunt ontwikkelen, waarin je
veel kunt leren en met het leren de diepte
in kunt gaan. Een leeromgeving waarin je
jezelf kunt ontplooien. Een school waar we
oog voor je hebben, maar waar we ook eisen
stellen aan je cognitieve en kunstzinnige
ontwikkeling.
De Vrijeschool is geschikt voor alle kinderen!
Iedere dag begin je samen met je klas met
ochtendperiode onderwijs. Gedurende drie
weken staan de eerste twee lesuren in het
teken van een speciﬁek vak, bijvoorbeeld
Nederlands, wiskunde of kunstgeschiedenis.
De stof is leeftijdsgebonden. De inhoud
van de lesstof verwerk je in het zogenaamde
periodeschrift.
Naast algemene leervakken volg je bij ons
op school ook veel creatieve en doevakken. Denk bijvoorbeeld aan: koken,
houtbewerking, toneel, smeden, textiel
en boetseren. Op de Vrijeschool leer je
met je hoofd, hart en handen.
Door de verschillende vakken leer je bij jezelf
ontdekken wat je leuk vindt en waar je goed
in bent. Zo leer je heel veel over jezelf.

Wij gaan er vanuit dat jij je ontwikkelt door
ergens mee bezig te zijn. Wij noemen dat
leren door te doen. Binnen onze Reggestroom (vmbo bb/kb) is er zelfs extra aandacht voor het leren op deze wijze. Op onze
school kun je examen doen in vmbo bb/kb,
mavo, havo en vwo.
Veel van onze leerlingen komen niet uit
Zutphen, maar kiezen juist bewust voor onze
school en reizen elke dag aardig wat kilometers om naar onze school te komen. Het is
belangrijk dat jij je op een school thuis voelt,
want je brengt er heel veel van je tijd door.
Onze school komt natuurlijk echt het beste
tot z’n recht als je in de school bent en je
de sfeer kan proeven en de dingen kan zien,
doen en beleven.

Kom naar onze mini lessen, zodat
je zelf kan zien en voelen hoe het
op onze school is!
Voor meer inspiratie over onze school kun
je ook kijken op onze website
(www.vszutphen.nl) en op social media.
Heb je nog vragen dan kun je altijd een mail
sturen naar: info@vszutphen.nl

Kijk op onze website
voor meer informatie
over onze Minilessen
en de Regge Kijkmiddag!

www.vszutphen.nl
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Theorie en praktijk

In leerjaar 1 en 2 doet iedereen mee
met
de aangeboden theorie- en praktijkv
akken. De vaardigheden bij de praktijkvakken zijn gericht op het vergrote
n van
de zelfredzaamheid op het gebied
van
wonen, werken, vrije tijd en goed burgerschap. In leerjaar 2 zitten al enke
le
keuzemogelijkheden en vanaf leerj
aar
3 mag jij je keuze voor bepaalde vakk
en
aangeven. In leerjaar 4 ga jij je spec
ialiseren in de richting die jij het leukst vind
t:
bouw, detail, techniek, horeca, facil
itair,
magazijn of groen.
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Welkom op het Kompaan College!
Op het Kompaan College
leer je in de echte
wereld. De wereld die
bij jou past en die jij
interessant vindt.
Zo leer je kiezen
wat jij wilt in de toekomst!

SLUIT AAN BIJ JOUW

WERELD

Samen leren
door te doen!

SLUIT AAN BIJ JOUW

TALENT

Als je weet wat je
talenten zijn en als je
weet wat je al kan of
wat je nog wilt leren,
dan wordt leren leuker
en makkelijker. Op het
Kompaan College
zoek je dit samen met
je coach uit!

Ik hou van
uitdagingen!
Jij ook?

Een beetje meer
uitdaging, extra uitleg
of begeleiding nodig?
Op het Kompaan
College bieden we
maatwerk, hierdoor
kun je bijvoorbeeld
het vak waar jij goed
in bent op een hoger
niveau volgen.
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Extra in Zutphen
Kunst en Cultuur
rlijn
Lee
Mavo opstroom klas

Locaties Zutphen
Wijnhofstraat 1, 7203 DV Zutphen
Isendoornstraat 1, 7201 NJ Zutphen
Locatie Vorden
Het Hoge 41, 7251 XV Vorden

www.kompaancollege.nl

In januari en februari kun je minilessen volgen.
Check onze website voor de data!

OPEN
DAGEN
2021

Deze middelbare scholen hebben allemaal een eigen datum gekregen
voor hun open dag. Vanwege de corona-maatregelen en jullie en onze
veiligheid, kunnen de open dagen in 2021 niet fysiek plaatsvinden.
Scholen kunnen zelf bepalen of zij online invulling geven aan hun open
dag. Je kunt onderstaande data dus wel vast noteren in je agenda!

>>

23 januari

>>
>>
>>

30 januari

>>

30 januari

30 januari
13 februari

>>

6 februari

>>

6 februari

locaties Vorden en Wijnhofstraat
mavo XL locatie Isendoornstraat

