
Nieuwerkerk



‘Een overzichtelijke, gezellige en ondernemende school 
waar iedereen elkaar kent’, zo beschrijven leerlingen 
ons. Wij willen graag dat jij je talenten zo goed mogelijk 
ontwikkelt én een diploma haalt op het hoogste niveau 
dat je aankunt. Daar werken we samen hard aan. We 
dagen je uit en leren je hoe je het beste kunt plannen en 
studeren. Jij neemt de verantwoordelijkheid voor je eigen 
ontwikkeling en zet steeds zelfstandiger de stappen die 
daar voor nodig zijn.

Naast alle verplichte vakken bieden we je heel wat 
extra’s. Zo kun je ervoor kiezen om vier uur per week op 
school alvast je huiswerk te maken, of dat je liever bezig 
bent met bijvoorbeeld media en entertainment, theater 
of sport. Je kunt ook besluiten vier uur per week op hoog 
niveau te gaan hockeyen. Dat kan in onze highschool, 
waar je les krijgt van professionele trainers.

Sport en dans zijn een sterk punt van alle Thorbecke 
scholen. We zijn een Topsport Talentschool en bieden 
samen zo’n 300 talentvolle sporters en dansers de 
best mogelijke combinatie van leren en ontwikkelen op 
sportief gebied. Kortom: op Thorbecke Nieuwerkerk heb 
je wat te kiezen – en daar helpen we je graag bij!

Welkom op Thorbecke  
 Nieuwerkerk!
vwo, havo en mavo



Plannen en studeren, hoe doe je dat eigenlijk? 
Je bent er vast al lang aan toe om de basisschool te verlaten, maar 
misschien lijkt je de stap naar de middelbare school toch nog wel 
groot. Dat snappen we goed. Je krijgt nieuwe vakken, meer huiswerk 
en moet soms veel leren voor toetsen. Daarom leren we je studeren. 
Studiebegeleiding noemen we dat. Je krijgt ook een speciale (1-blik)
agenda, waarmee je snel en efficiënt leert plannen.  



Je mentor 
Je mentor is, zeker in het begin, je belangrijkste leraar. Hij 
of zij kent je het best van iedereen, helpt je verder en zorgt 
voor een goed contact met thuis. Als je iets wilt vragen of 
bespreken, kun je altijd bij hem of haar terecht. Bij ons is de 
mentor trouwens ook de leraar die je studiebegeleiding geeft. 

Veel te kiezen
Je krijgt bij ons net zo veel leervakken als op andere scholen. Alleen hebben 
wij ervoor gekozen geen muziek of handvaardigheid aan te bieden. Dat 
scheelt vier uur in de week, die je anders kunt invullen. Je kiest zelf hoe.

Als je bijvoorbeeld voor Studiewijs kiest, heb je meer tijd om je huiswerk te 
maken of om iets extra’s te doen omdat je naar een hoger niveau wilt. Je kunt 
ook werken aan een lastig schoolvak. In deze uren pas je de vaardigheden 
toe die je hebt geleerd in de mentorlessen over plannen en leren studeren.

Je kunt ook kiezen voor Media en Entertainment. We hebben daarvoor een 
prachtig lokaal met Apple-computers. Je leert bijvoorbeeld foto’s bewerken, 
filmpjes monteren, programmeren, websites bouwen, tijdschriften maken en 
(daarvoor) mensen interviewen.



Bij Theater leer je acteren, zingen en dansen. Voorop staat dat je plezier 
hebt in wat je doet, dus als jij bijvoorbeeld liever niet wil zingen, hoeft dat 
niet. Gastdocenten geven workshops en vertellen over hun vak. Je werkt 
altijd toe naar een serieuze theatervoorstelling. De uitvoering daarvan is 
één keer op school en één keer in een echt theater.



Ben jij op en top een sporter en houd je van hockey? Kies dan voor de 
Highschool Hockey. Je krijgt vier uur les van professionele trainers. 
Je moet wel al op een hockeyclub zitten en we testen je om te kijken 
of het bij je past. Je wordt dan echt snel beter in je favoriete sport. 
Bewijs daarvoor? De Thorbecke-hockeydames wonnen het Nationale 
Schoolhockeytoernooi 2017! 

Ben je breder geïnteresseerd? Kies dan Sport. Je leert dan in korte tijd 
veel nieuwe sporten kennen. Daarbij krijg je ook theorie, bijvoorbeeld 
over EHBO en het nut van een warming-up. Maar ook over de spelregels 
van de sport, zodat jij later misschien wel zelf sportlessen kunt geven. 

Wat je ook kiest, zorg ervoor dat je het met plezier doet. Onze ervaring is 
dat je daardoor altijd sneller en beter leert. 



Extra uitdaging op het vwo  
Met een vwo-advies kun je naar onze vwo-klas. Het werktempo 
ligt daar lekker hoog. Zo houden we tijd over om drie keer per jaar 
spannende projecten te doen waarbij je veel samenwerkt en de basis van 
wetenschappelijk onderzoek en onderwijs leert kennen. We beginnen met 
Durf te denken. Daarin leer je jezelf en onze samenleving kennen aan de 
hand van discussies en onderzoeksvragen. De resultaten presenteer je aan 
docenten en ouders. Bij Weird Science doe je proefjes en leer je (gekke) 
verbanden leggen. Wetenschap is tenslotte ook creativiteit! In de laatste 
module The World and I, kijk je verder dan Nederland en leer je de wereld 
om je heen, met al zijn verschillende culturen, beter begrijpen.

Cambridge English 
Iedereen in de vwo-klas leert vloeiend Engels spreken 
en lezen. Naast de gewone lessen Engels haalt iedereen 
zijn Cambridge English First Certificate, een officieel, 
internationaal geldig certificaat. Handig voor later op de 
universiteit waar Engels steeds vaker de voertaal is en 
boeken vaak ook in het Engels zijn. 



Naar de havo
Met een havo/vwo-advies kom je in een gemengde vwo/havo-brugklas.  
In de havo/mavo-brugklas krijg je vanaf het begin les op havoniveau. Zo 
komen we er samen achter wat je aankunt! Na het eerste of tweede jaar kies 
je je definitieve richting. Je kunt natuurlijk gewoon doorgaan op de havo, 
maar als je vwo aankunt en dat ook wil, ga je daar verder. Als blijkt dat de 
mavo beter bij je past, doe je bij ons eindexamen en kun je altijd daarna 
alsnog havo doen. Wij bereiden je heel goed voor bij deze belangrijke 
keuzes.



Eindexamen 
Doe je havo of vwo, dan stap je na de derde klas over naar 
Thorbecke Prinsenlaan. Daar maak je je school af en haal 
je je Thorbeckediploma. Die overgang valt mee, je bent 
tenslotte al wat ouder en hebt geleerd zelf te kiezen en voor 
je keuzes te staan. Wij zorgen er samen met jou voor dat ook 
deze stap soepel en makkelijk verloopt.  



Naar de mavo
Ga je naar de mavo, dan doe je bij ons eindexamen. Bijna 
iedereen slaagt hier trouwens direct! Je kunt ook examen 
doen in het vak Tekenen en Lichamelijke Opvoeding (LO2). Bij 
lichamelijke opvoeding krijg je naast sport ook veel theorie en 
leer je hoe je sportlessen geeft. Als jij later wilt werken bij de 
politie, in de beveiliging of als sportinstructeur is dit een heel 
goede voorbereiding.  

Masterclass Ondernemen 
In de derde en vierde klas van de mavo volg je de masterclass ondernemen. 
Je kiest een richting: hotelmanagement, verzekeringswezen, makelaardij 
of sportmanagement. Je onderzoekt welke beroepen er zijn en wat het 
betekent om een bedrijf te runnen. Ook kom je bij bedrijven in de buurt en 
volg je een korte ‘snuffelstage’. Hoe je een sollicitatiebrief schrijft en wat 
er komt kijken bij een sollicitatiegesprek ga je ook ervaren. Dat mag je 
ook testen in de praktijk, in een echt sollicitatiegesprek met mensen uit het 
bedrijfsleven. Allemaal superhandig om je te helpen bepalen wat je straks 
na je diploma gaat doen.  

Excursies 
Ieder jaar gaan we tenminste één keer 
op excursie. Het eerste jaar staat in het 
teken van je klasgenoten leren kennen. 
In hogere jaren gaan we ook naar het 
buitenland.   



Na je diploma 
Iedereen die hier zijn of haar mavodiploma haalt kan naar de havo of het 
hoogste niveau van het mbo. In de tweede klas kies je een profiel met een 
bijbehorend vakkenpakket. In de brugklas denk je al na over je toekomst 
en vanaf klas 2 krijg je loopbaanoriëntatie. Aan de hand van opdrachten 
en tests denk je na over wat je leuk vindt, wat je goed kunt en welke 
studies daar bij passen. Je verzamelt al deze informatie in een digitaal 
bestand, zodat je snel kunt zien wat je leuk vindt en waar je goed in bent.



www.tvo-rotterdam.nl

Kamerlingh Onnesstraat 4
2912 BE Nieuwerkerk a/d IJssel
0180 - 31 29 88

Open dag
vr 26 januari 2018, 16.00 - 20.30 uur 

Informatieavond voor ouders/
verzorgers groep 8-leerlingen
ma 13 november 2017 en  
di 16 januari 2018, 19.30 uur

Kennismakingsmiddagen  
groep 8-leerlingen*
di 7 november 2017 en do 11 januari 
2018, 13.00 uur - 15.30 uur
 (*geef  je op via de website!)


