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Ieder zijn Zwijsen

Het Zwijsen
van Senne
Senne vindt het Zwijsen een
kleurrijke school, waar ze haar
talenten ontdekt en ondersteuning
krijgt bij het kiezen van beroep en
vervolgstudie. Ze wil graag film- of
musicalactrice worden, maar kok
lijkt haar ook erg gaaf.
De havo/mavo-klas is daarvoor een
goede basis. Zo maakt Senne haar
eigen Zwijsen. En jij?
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Het Zwijsen
van Hein
Hein wil gaan studeren aan de
HAS, dus is de havo een goede
vooropleiding. Hij wil het melkveebedrijf van zijn ouders overnemen
en verder verduurzamen. Hein
weet dat een moderne boer meer
moet kunnen dan alleen melken.
Vakken als wiskunde, rekenen,
economie, scheikunde, biologie
zijn erg belangrijk. Zo maakt Hein
zijn eigen Zwijsen. En jij?
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Het Zwijsen
van Sterre
Sterre is enthousiast over de lokalen
en leermiddelen op het Zwijsen.
Ze vindt biologie heel interessant
en ziet zichzelf al een dierenprogramma presenteren op tv, als de
nieuwe Freek Vonk. Ze houdt ervan
om op de voorgrond te staan. Het
Zwijsen helpt haar op weg om die
droom te verwezenlijken. Zo maakt
Sterre haar eigen Zwijsen. En jij?

Zo maak jij je eigen Zwijsen

Wij zien dat iedereen talenten heeft.
Onze school wil jou de kans geven om je talenten optimaal
te ontwikkelen. Houd jij van kansen en uitdagingen? Ben jij leergierig en enthousiast?
Wil jij het maximale uit jezelf halen? Dan is het Zwijsen College dé school voor jou!
We zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat je je snel thuis voelt in ons mooie
gebouw. Je pauzeert samen met je klasgenoten op de vide en volgt je lessen in de gang
ernaast. Gezellig je eigen vertrouwde plek in de school én je verdwaalt nooit.
Op je eigen Chromebook werk je in je eigen tempo aan je eigen opdrachten. Je leert bij ons
alles over een gezonde leefstijl en we sporten veel. Je leert onderzoeken en ondernemen
en kunt op uitwisseling naar het buitenland tot aan China. En… in onze brugklas Fast Lane
vwo+ kun je zélfs kiezen voor Chinees of Natuurwetenschappen (techniek).
Wil je hier meer over weten?
Tijdens onze Open Dag op zaterdag 30 januari 2021 vertellen we graag over de mogelijk
heden die het Zwijsen College jou biedt. Tot dan!

Martijn Smeets
Teamleider
vwo 1 en 2

Carlo Hazenveld
Teamleider brugklas
havo/mavo en havo/vwo

Je kiest voor het Zwijsen College, omdat:
• je samen met andere brugklassers je eigen plek hebt
binnen de school;
• je in je eigen tempo mag leren op je eigen Chromebook;
• je bij ons bijzondere vakken als bèta, Chinees, informatica,
natuurwetenschappen, onderzoeken & ondernemen en
leefstijl kunt volgen;
• we ook jouw persoonlijke ontwikkeling stimuleren en
niet alleen het leren voor de vakken;

• onze enthousiaste leraren en je mentor begeleiden je goed;
• we een modern en kleurrijk schoolgebouw hebben;
• je een jaar langer de tijd hebt om te kiezen wat het beste
bij jou past: havo of vwo;
• je zelf mag kiezen voor activiteiten die bij jouw interesses passen;
• je in één, meerdere of alle vakken op het vwo in vijf jaar
examen kunt doen;
• je bijles kunt krijgen als je dat nodig hebt.

Ontdekken
& Ervaren
Als alles kan, kun je alles
Voor brugklassers worden ook veel leerzame en leuke activiteiten georganiseerd. We starten het schooljaar met een introductieweek en
sluiten het af met een schoolkamp. Tijdens jouw schoolcarrière op het Zwijsen kun je ook: op uitwisseling, leren presenteren,
3D-tekenen, Chinees spreken, verantwoordelijkheid leren dragen, deelnemen aan (inter)nationale wedstrijden, leren samenwerken,
meedoen aan Olympiades, bergbeklimmen in het klein, robots bouwen, sport extra, enzovoorts…

Kom kijken en meld je aan!
Open Dag
Zaterdag 30 januari 2021 van 10.00 tot 14.00 uur.
Samen met je ouders/verzorgers kun je je persoonlijk
aanmelden op school op maandag 1 en dinsdag
2 maart 2021 van 18.30 tot 20.30 uur en op woensdag
3 maart 2021 van 16.00 tot 17.00 uur. Neem je ingevulde
aanmeldingsformulier dan mee.
Neem ook eens een kijkje op onze website
www.zwijsencollege.nl.
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