
Informatieavonden:
Woensdag 18 januari 2017 van 19.30 – 21.00 uur
Op deze avond krijgen ouders informatie over Thorbecke Prinsenlaan en de profielen die in de onderbouw 
aangeboden worden.

Maandag 16 januari 2017 van 19.30 – 21.00 uur
Informatieavond speciaal over de highschool Voetbal. 

Kom je kennismaken?
Je mag een keer meetrainen met de highschool Handbal, Hockey, Volleybal of Basketbal. Dat kan op 
maandag 7 november 2016 of op donderdag 19 januari 2017. Mail of bel vooraf naar mevrouw Lagendijk als 
je mee wilt doen, slagendijk@tvo-rotterdam.nl, 010 - 289 0465.

Op woensdagmiddag 18 januari is er een kennismakingsmiddag voor kinderen die in groep 8 zitten. Je 
krijgt proeflesjes en kunt kiezen of je wilt meedoen met Dans (highschool en topdans), de Sportklas of de 
Sportklas+. Via www.tvo-rotterdam.nl kun je je opgeven. Klik op Prinsenlaan en op groep 8.

SPECIALE ROOSTERS VOOR ERKENDE SPORT- EN DANSTALENTEN

Topsporters 
We zijn een Topsport Talentschool (www.stichtingloot.nl).  
Als je door je bond erkend bent als topsporttalent, kun 
je bij ons met een aangepast rooster je diploma halen.
Stefan de Vrij, Inge de Bruijn en Yuri van Gelder 
hebben bij Thorbecke hun diploma gehaald. Ben jij 
de volgende in deze rij? Speciale studiebegeleiders 
houden jouw schoolprestaties in de gaten.

Topdansers
Leerlingen die de vooropleiding van 
Lucia Marthas, Institute for Performing 
Arts (www.luciamarthas.nl) volgen, 
komen bij ons op school in aanmerking 
voor de DAMU-regeling. Dat betekent 
dat een deel van de lessen van de 
vooropleiding in het schoolrooster 
verwerkt is. We hebben in ons gebouw 
twee dansstudio’s en de docenten van 
Lucia Marthas geven daar natuurlijk les.

Toelating tot Thorbecke Prinsenlaan
Het advies van de basisschool is leidend. Dit 
advies is gebaseerd op de ontwikkeling van de 
leerling zoals die in het leerlingvolgsysteem 
te zien is. Op leerlingen uit Rotterdam is de 
Rotterdamse Plaatsingswijzer van toepassing. 
Meer informatie: www.tvo-rotterdam.nl. 

Contact
Thorbecke Voortgezet Onderwijs
havo vwo
Prinsenlaan 82
3066 KA Rotterdam
010 - 289 04 50
www.tvo-rotterdam.nl
prinsenlaan@tvo-rotterdam.nl

OPEN HUIS VRIJDAG 20 JANUARI 2017 VAN 16.00 - 20.30 UUR

HAVO VWO

THORBECKE PRINSENLAAN

Voor de profielen, behalve voor de Sportklas 
(maar wel voor de Sportklas+), kijken we vooraf 
of het bij je past.

Maandag 20 februari: testtraining highschool  
 Hockey, Basketbal,  
 Handbal en Volleybal

Woensdag 22 februari: test Sportklas+

Donderdag 23 februari:  testdag highschool  
 Voetbal
Woensdag: 8 maart auditie highschool  
 dans/Topdans (DAMU)   

Aanmelden voor school:
Donderdag  9 maart 19.30 - 21.00 uur
Dinsdag 14 maart 19.30 - 21.00 uur
Woensdag 15 maart 16.00 - 18.00 uur  

www.tvo-rotterdam.nlThorbeckePrinsenlaan Thorbeckeprinsenlaan

OPEN HUIS VRIJDAG 20 JANUARI 2017 VAN 16.00 - 20.30 UUR

VOOR TOPPRESTATIES, NU EN MORGEN!



Thorbecke presteert
Thorbecke Prinsenlaan is de havo/vwo-locatie 
van Thorbecke Voortgezet Onderwijs. We vinden 
onderwijs superbelangrijk voor jouw ontwikkeling. 
Daarom doen wij ons best om uitstekend onderwijs 
te bieden en verwachten we ook van jou dat je 
hard werkt. Veel van onze leerlingen combineren 
onderwijs met sport of dans. Daarom hebben 
onze topsporters, topdansers en de vwo-ers een 
bijzonder rooster: tussen 11.15 en 14.45 uur staan de 
lessen vast, daarvoor en daarna zijn er Thorbecke-
uren. Dat zijn ongeveer 7 lesuren per week. Heb je 
moeite met wiskunde? Dan kun je in deze uren extra 
wiskunde-uitleg krijgen. Ben je goed in geschiedenis? 
Dan besteed je hier minder tijd aan. Schrijf een 
samenvatting, een boekverslag, oefen je scheikunde 
of haal je Cambridge English certificaten. Het kan 
van alles zijn. We bieden onderwijs op maat voor alle 
leerlingen. 

Vwo
Omdat we het belangrijk vinden dat vwo-ers vroeg in 
aanraking komen met wetenschap, werken we samen 
met het platform Wetenschapsoriëntatie Nederland 
WON. VerWONdering en een onderzoekende houding 

zijn een goed uitgangspunt om te leren – nu en in de 
toekomst.  

Havo
In de havo-klassen word je goed voorbereid op het 
hbo. Leerlingen met een mavo/havo-advies worden 
in een havo-klas geplaatst omdat we vinden dat je op 
het hoogste niveau moet worden uitgedaagd. Aan het 
eind van het eerste jaar wordt gekeken wat de beste 
plek voor jou is: de havo op de Prinsenlaan of de 
mavo op de Merkelbachstraat. Leerlingen met havo/
vwo-advies plaatsen wij in een vwo-klas. Ook bij deze 
leerlingen kijken we aan het einde van het jaar wat 
het beste bij hen past: de havo of het vwo.

Thorbecke ontwikkelt
We willen dat je het beste uit jezelf haalt en met een 
diploma op zak de school weer verlaat. Daarom zijn 
er duidelijke afspraken en geven we je de kans zoveel 
mogelijk van je talenten te ontwikkelen. We zijn er 
namelijk van overtuigd dat je dan meer en beter 
leert. Hard werken en speciale talentprogramma’s 
voor sport en dans helpen je daarbij. Kies een profiel, 
doe toelating en beleef een geweldige schooltijd bij 
Thorbecke Prinsenlaan. 

Ben je een erkend topsporter? Of ben je door de 
auditie gekomen van de vooropleiding van Lucia 
Marthas? Dan kun je bij ons op school in aanmerking 
komen voor de LOOT-status of de DAMU-regeling.
Dat betekent dat er speciaal voor jou een rooster 
wordt gemaakt, zodat je school optimaal kunt
combineren met trainingen. 

Leerlingen betalen € 160,- per jaar voor deze speciale 
programma’s. Aan de Sportklas, niet te verwarren met 
de Sportklas+, zijn geen extra kosten verbonden.

Thorbecke verrijkt
De profielen in de onderbouw zijn een verrijking 
van je opleiding, geen beperking. Als je bijvoorbeeld 
dans kiest in de onderbouw, kun je in de bovenbouw 
gewoon natuur & techniek als examenprofiel kiezen. 
Je kunt wel in de bovenbouw een vervolg kiezen op je 
onderbouwprofiel, bijvoorbeeld met het examenvak 
Dans of BSM (sportmanagement). Het mooie van het 
Thorbecke-model is dat je net zoveel Nederlands, 
Engels, wiskunde en andere leervakken krijgt als op 
andere scholen. We maken een keus voor de profielen. 
Extra sporten? Daar is ruimte voor in het rooster. Maar 
we hebben geen muziekles. Wil je dokter worden of 
een eigen onderneming opzetten? Econoom, jurist of 
verpleegkundige? Topsporter of topdanser? Thorbecke 
Voortgezet Onderwijs geeft je de kans! 

De profielen van Thorbecke 
Prinsenlaan:
Sportklas 
Kies je voor de Sportklas, 
dan kies je voor 4 uur 
extra gymlessen per 
week. In totaal heb je 
dan 8 uur sport en spel. De afwisseling tussen bewegen 
in de Sportklas en leren in de klaslokalen is een goede 
basis voor uitstekende leerprestaties.
Contactpersoon: de heer Mastijn, 
nmastijn@tvo-rotterdam.nl 010 – 289 04 50

Sportklas+
In het eerste leerjaar zijn er, naast de extra gymlessen, 
uitdagende clinics, zoals survivallen, skiën (indoor) en 
klimmen (indoor). Je gaat ook schaatsen en doet mee 
aan de run-bike-run. Aan het einde van het eerste jaar 
is er een watersportkamp. In de tweede is er onder 
andere tennis, outdoor-ski, mountainbiken en
squash en in de derde ga je snorkelen, karten, roeien 
en snowboarden.
Contactpersoon: de heer Mastijn, 
nmastijn@tvo-rotterdam.nl  010 - 289 04 50

Highschool Voetbal
Veel jongens en meisjes dromen er van om 
profvoetballer te worden, de nieuwe Van Persie,
Martins Indi of Gabriëlla van Driel. Bij de highschool 
Voetbal train je twee keer per week keihard. Je leert 
heel veel en dat merk je bij je eigen vereniging! En ook 
al word je geen Stefan de Vrij, de highschool Voetbal 
geeft je wel de kans.

We willen graag 
alle jongens 
en meisjes 
die dol zijn op 
voetballen een 
kans geven om veel te leren over deze geweldige sport. 
Daarom breiden we het programma van de highschool 
Voetbal uit. Op de informatieavond in januari vertellen 
we er meer over.
Contactpersoon: mevrouw Lagendijk, 
slagendijk@tvo-rotterdam.nl  010 - 289 04 65

Highschool Basketbal, Handbal, Volleybal en 
Hockey
Twee keer per week begint je schooldag met je 
favoriete sport. 
De nadruk ligt op het verbeteren van je techniek en 
spelinzicht. Ben je heel goed, dan kun je misschien 
doorgroeien van highschooler naar topsporter.
Contactpersoon: mevrouw Lagendijk, 
slagendijk@tvo-rotterdam.nl 010 - 289 04 65

Highschool Dans
Alle lessen in de highschool Dans worden in onze 
eigen dansstudio’s gegeven door docenten van 
Lucia Marthas, Institute for Performing Arts (www.
luciamarthas.nl). Zes uur per week krijg je klassiek 
ballet, pop show musical, urban, jazz en modern. Als 
je heel goed wordt, kun je wellicht doorgroeien van 
highschooldanser naar topdanser. 
Contactpersoon: de heer Teekens, 
jteekens@tvo-rotterdam.nl 010 - 289 04 50

Wil jij Engels op een hoger niveau 
volgen? Volg het Cambridge English 

Certificate-programma.

NIEUW!

Kom ook!
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Stefan de Vrij, Inge de Bruijn en Yuri van Gelder 
hebben bij Thorbecke hun diploma gehaald. Ben jij 
de volgende in deze rij? Speciale studiebegeleiders 
houden jouw schoolprestaties in de gaten.

Topdansers
Leerlingen die de vooropleiding van 
Lucia Marthas, Institute for Performing 
Arts (www.luciamarthas.nl) volgen, 
komen bij ons op school in aanmerking 
voor de DAMU-regeling. Dat betekent 
dat een deel van de lessen van de 
vooropleiding in het schoolrooster 
verwerkt is. We hebben in ons gebouw 
twee dansstudio’s en de docenten van 
Lucia Marthas geven daar natuurlijk les.

Toelating tot Thorbecke Prinsenlaan
Het advies van de basisschool is leidend. Dit 
advies is gebaseerd op de ontwikkeling van de 
leerling zoals die in het leerlingvolgsysteem 
te zien is. Op leerlingen uit Rotterdam is de 
Rotterdamse Plaatsingswijzer van toepassing. 
Meer informatie: www.tvo-rotterdam.nl. 

Contact
Thorbecke Voortgezet Onderwijs
havo vwo
Prinsenlaan 82
3066 KA Rotterdam
010 - 289 04 50
www.tvo-rotterdam.nl
prinsenlaan@tvo-rotterdam.nl

OPEN HUIS VRIJDAG 20 JANUARI 2017 VAN 16.00 - 20.30 UUR

HAVO VWO

THORBECKE PRINSENLAAN

Voor de profielen, behalve voor de Sportklas 
(maar wel voor de Sportklas+), kijken we vooraf 
of het bij je past.

Maandag 20 februari: testtraining highschool  
 Hockey, Basketbal,  
 Handbal en Volleybal

Woensdag 22 februari: test Sportklas+

Donderdag 23 februari:  testdag highschool  
 Voetbal
Woensdag: 8 maart auditie highschool  
 dans/Topdans (DAMU)   

Aanmelden voor school:
Donderdag  9 maart 19.30 - 21.00 uur
Dinsdag 14 maart 19.30 - 21.00 uur
Woensdag 15 maart 16.00 - 18.00 uur  

www.tvo-rotterdam.nlThorbeckePrinsenlaan Thorbeckeprinsenlaan

OPEN HUIS VRIJDAG 20 JANUARI 2017 VAN 16.00 - 20.30 UUR

VOOR TOPPRESTATIES, NU EN MORGEN!



Informatieavonden:
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je mee wilt doen, slagendijk@tvo-rotterdam.nl, 010 - 289 0465.
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