Stippel je eigen
Zwijsen uit!

‘t Zwijsen gelooft in jou.
In je talent, in wie je bent.
Met zoveel unieke jonge mensen
is geen één pad hetzelfde.
Daarom denk je op het Zwijsen College
mee over je eigen leerroute,
die je zelf mee uitstippelt.
Verbreden? Verdiepen? Versnellen?
Als alles kan, kun je alles.

Locatiedirecteur Birgit van Veghel
De tijd vliegt! Uw kind gaat al naar het voortgezet onderwijs en dat is vaak een spannende stap.
We helpen u en uw zoon of dochter een handje door al voor de zomervakantie kennis te maken met
de school, de mentor en zijn of haar klasgenoten. In het begin van het nieuwe schooljaar zal de
mentor samen met u en uw kind kijken welke begeleiding het beste past.
We kennen onze leerlingen en bieden hen het eerste leerjaar geborgen onderwijs. De eerstejaars
pauzeren op hun eigen plek, de vide, en volgen hun lessen in lokalen in de gang ernaast.

Open Dag
Zaterdag 30 januari 2021
van 10.00 tot 14.00 uur

Wij zorgen ervoor dat
uw kind zich snel thuis voelt

Niveaus
Het Zwijsen College kent twee soorten dakpanklassen: havo/mavo en havo/vwo. Dakpanklassen stellen de vroege
selectie een jaar uit en zorgen voor optimale ontwikkelkansen. Als het nodig is dan beslissen we voor deze leerlingen
pas aan het eind van leerjaar 2 welk niveau het beste past. Leerlingen met een havo/vwo-advies, vwo-advies of

Opvang en introductie

vwo+-advies kunnen kiezen voor de havo/vwo brugklas of voor het Fast Lane vwo+.

Een klas met nieuwe kinderen, verschillende leraren, het lesrooster met nieuwe vakken en een groot gebouw. We doen

• havo/mavo: Voor de potentiële havoleerling. Optimale begeleiding met een extra mentorcoach.

er op school veel aan om uw kind bij de overstap naar het voortgezet onderwijs te helpen. Zo mag uw kind aangeven

• havo/vwo: Voor de havist én de vwo-er. Les op maat, dus gedifferentieerd. En vanaf periode 4 ook toetsen op hun

bij wie hij/zij graag in de klas komt en trekt de mentor tijdens de eerste periode intensief met de klas van uw kind op.
Er is veel aandacht voor kennismaking en introductieactiviteiten. Een goed contact met ouders/verzorgers is in deze
eerste fase belangrijk, maar zeker ook in de periode daarna.

eigen niveau: havo of vwo.
• Fast Lane vwo+: Voor de vwo-er of havo/vwo-er die van een uitdaging houdt. Keuze uit twee extra vakken:
natuurwetenschappen of Chinees. Leerlingen op het vwo kunnen versnellen en in de vijfde klas kiezen om in één of
meerdere vakken examen te doen. Ook kunnen zij er al eerder voor kiezen om het gehele vwo-diploma in vijf jaren te

Als alles kan, kun je alles

behalen. Gewoon zes jaren over het vwo doen, kan natuurlijk ook.

School is zoveel meer dan werken naar een diploma. Op het Zwijsen kun je: op uitwisseling, leren presenteren,
3D-tekenen, Chinees spreken, verantwoordelijkheid leren dragen, deelnemen aan (inter)nationale wedstrijden, leren

Toelating

samenwerken, meedoen aan Olympiades, bergbeklimmen in het klein, robots bouwen, extra sport kiezen,

Een positief besluit over toelating tot het Zwijsen College wordt genomen op grond van het basisschooladvies. Het

enzovoorts…

is voor alle betrokkenen van groot belang dat uw kind op de juiste plek terechtkomt. Wij hebben hierover contact
met de basisschool, zodat wij uw kind in de meest passende brugklas plaatsen. Als uw kind extra ondersteuning

Digitale leermiddelen

nodig heeft, bespreken we altijd met u of en hoe wij die kunnen bieden.

Onze leerlingen leren in hun eigen tempo met een Chromebook.
We bieden eigentijds onderwijs door te differentiëren en leerlingen op

Persoonlijk aanmelden

hun eigen niveau uit te dagen. Digitale leermiddelen vormen hierbij een

Uw kind kan zich, samen met u, op school aanmelden op maandag 1 en dinsdag 2 maart 2021 van 18.30 tot 20.30 uur

wezenlijke ondersteuning. Zo zorgen we voor afwisseling en begeleiding

en op woensdag 3 maart 2021 van 16.00 tot 17.00 uur. Gebruik hiervoor het aanmeldingsformulier, dat op de

op maat. Bovendien zorgt dat voor een wat lichtere rugzak!

basisschool verkrijgbaar is.

Zoveel talenten, zoveel Zwijsen

Website
Op onze website www.zwijsencollege.nl vindt u informatie voor groep 8 leerlingen.
Heeft u vragen?
Neem dan contact op met één van de teamleiders van de brugklassen: de heer Carlo Hazenveld
voor havo/mavo en havo/vwo en de heer Martijn Smeets voor Fast Lane vwo+. Zij zijn te bereiken
via 0413-366941 of via e-mail: carlo.hazenveld@voveghel.nl en martijn.smeets@voveghel.nl.

Zwijsen College
Postbus 134, 5460 AC Veghel
Prins Willem Alexander Sportpark 15,
5461 XL Veghel

(0413) 36 69 41
info@zwijsencollege.nl		
www.zwijsencollege.nl

Het Zwijsen College valt onder het bestuur van

