
De mavo voor jou!
Rotterdam



Welkom op Thorbecke  
 Merkelbachstraat!
mavo

Leuk dat je meer wilt weten over onze school.  
Thorbecke Merkelbachstraat is een gezellige, 
overzichtelijke mavo waar iedereen elkaar kent. 
Bijzonder is dat je een deel van de uren bij ons zélf 
invult. ‘Thorbecke-uren’ noemen we die. Je leert zo 
kiezen, goed plannen en zelfstandig werken. Daar  
heb je straks veel plezier van – en natuurlijk helpen  
we je op weg. 

Je komt hier om een diploma te halen, maar talenten 
ontdekken en ontwikkelen vinden we minstens zo 
belangrijk. Zo kom je te weten wat je leuk vindt, waar je 
goed in bent en wat je ná je diploma wilt doen. Wij willen 
dat iedereen zich welkom en veilig voelt. Dat is een 
voorwaarde om met plezier en succes te leren. Mede 
daarom hebben we duidelijke afspraken waar iedereen 
zich aan houdt. 

We staan ook bekend als een sportieve school. Dat 
klopt! Thorbecke VO is zelfs de grootste Topsport 
Talentschool van heel Nederland. Je komt bij ons dus 
misschien wel sporters en dansers tegen die later heel 
beroemd worden (of word je dat zelf). Hoe leuk is dat!  
Maar ook als je niet speciaal voor sport of dans wilt 
komen, ben je bij ons natuurlijk van harte welkom.



Digitaal én uit boeken 
Je pikt het meeste op als je soms boeken 
gebruikt en soms digitaal leert. Je mag je 
eigen laptop of tablet meenemen naar de les. 
We hebben ook ruim voldoende laptops die je 
elke dag kunt gebruiken.

 

Zo doen wij dat  
Onze school heeft ruim 225 leerlingen, daarom kennen we elke leerling goed. 
We zijn een ‘gewone’ school, dus je krijgt bij ons net zoveel les als op andere 
mavo’s. Bijzonder is dat je elke week vier tot acht uur hebt waarin je kunt 
sporten of dansen. Kies je echter voor het reguliere profiel, dan heb je meer tijd 
om te werken aan je taken en hoef je thuis minder te doen. Je bent dan je bijna 
huiswerkvrij! 

We zien je!

Wij geloven in ‘leren tot je het kunt’, ‘leren doe je zelf’ en  
‘leren voor je diploma’.



Thorbecke-uren 
Vier uur per week bepaal jij zelf aan welk vak je werkt. Ben je 
bijvoorbeeld goed in Nederlands, maar vind je wiskunde lastig, 
dan kun je, onder begeleiding van een docent, in een Thorbecke-
uur extra tijd besteden aan wiskunde. Ook hebben we speciale 
Thorbecke-uren Ondersteuning en Verdieping. Hoe meer je aan je 
taken op school werkt, hoe minder je thuis hoeft te doen. Of je doet 
juist iets extra’s, omdat je bijvoorbeeld graag naar de havo wilt.

Misschien heb je ’s middags veel te doen en ben je graag vroeg 
klaar. Misschien kom je van ver en begin je liever wat later. Je kiest 
zelf of je je Thorbecke-uren liever in de ochtend doet of juist in de 
middag. Tijdens deze uren zitten alle klassen door elkaar. Zo leer je 
andere leerlingen kennen en kun je elkaar ook helpen. 

Natuurlijk helpen wij jou goed te leren plannen en letten we 
erop dat je je aan de afspraken houdt. Dat hoort erbij als je zelf 
verantwoordelijkheid wilt nemen. Lessen worden ingepland tussen 
8:30 uur en 16:15 uur en duren 45 of 90 minuten. 



Sportklas
Ben je fan van bewegen en vind je het leuk om samen te werken en te 
leren over sport? Kies dan voor de Sportklas. In een afwisselend en 
uitdagend programma maak je zeven uur per week kennis met allerlei 
sporten. Eén uur per week behandelen we planning, voeding, hygiëne, 
blessures en het organiseren van toernooien. Daarnaast staan er leuke 
clinics op het programma zoals: mountainbiken, schermen, roeien, golf, 
surfen en skiën.

Highschool sport
Highschool sport is echt iets voor jou als je al goed bent in voetbal, 
handbal, basketbal of hockey maar graag nóg beter wilt worden. Je 
krijgt dan les van professionele trainers, die ervoor zorgen dat je jouw 
sport op een steeds hoger niveau kunt beoefenen. Als je al lid bent van 
een sportvereniging en daarnaast extra wilt trainen, is onze Highschool 
een slimme keuze. Je doet vooraf een sporttest om te kijken of je het 
niveau aankunt.



Highschool dans en topdans
Als dansen je lust en je leven is, zit je bij ons goed! 
In de highschool dansklas wordt binnen het normale 
lesrooster zes uur dans aangeboden. Je krijgt les 
in verschillende dansstijlen waaronder urban, pop 
show musical, jazz/modern en klassiek. Voor echt 
topdanstalent zijn we een vooropleiding voor de mbo- 
en hbo-dansopleiding (DAMU). Alle lessen worden 
gegeven door topdocenten van het Lucia Marthas 
Institute for Performing Arts. Tijdens optredens 
binnen en buiten de school kun je laten zien wat je 
hebt geleerd. Topdans-leerlingen hebben naast de 
mentor ook een eigen studiebegeleider.

en topdans



Topsport
Wij zijn een Topsport Talentschool. Dat betekent dat leerlingen die door 
hun sportbond als toptalent zijn aangewezen bij ons op school les krijgen. 
Als toptalent krijg je een aangepast programma en bepaalde vakken hoef 
je dan niet te volgen. Een persoonlijke studiebegeleider zorgt ervoor dat 
jouw lesrooster past bij de uren die je onder schooltijd traint. 

De 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 je mentor terecht.



Doelengesprek
Belangrijk is dat jij zelf nadenkt over je toekomst en het onderwijs 
dat daarbij past. Daarom houden we aan het begin van het jaar 
een doelengesprek. Je bespreekt met je mentor en je ouders/
verzorgers op school wat je doelen zijn voor het schooljaar. Denk 
bijvoorbeeld aan ‘beter worden in taal’ of ‘overstappen naar de 
havo’. Wij willen graag weten hoe jij je doelen gaat halen en hoe 
we je daarbij kunnen helpen. We bespreken tijdens het schooljaar 
of je op de goede weg bent en wat je eventueel kunt aanpassen.

Naar de havo 
De meeste leerlingen komen hier met een vmbo-t advies. Met een 
vmbo-t/havo advies kun je op Thorbecke Prinsenlaan terecht. Als je 
toch liever eerst mavo wilt doen ben je bij ons natuurlijk ook welkom. 
We kijken tijdens het eerste jaar of je aan het eind misschien wel kunt 
en wilt overstappen naar 2-havo op de Prinsenlaan. Die mogelijkheid 
is er, als je aan duidelijke afspraken voldoet.



Naar vmbo-kader
Wij plaatsen soms ook leerlingen met een vmbo-k/t 
advies. We kijken dan in je gegevens van de basisschool 
of wij je voldoende kunnen ondersteunen op mavoniveau. 
Als mavo na een jaar toch te theoretisch blijkt, stap je 
gewoon over naar Thorbecke vmbo met Sport & Dans. 

Buiten de school
Je krijgt hier veel kansen om je talenten te ontwikkelen. Dus vinden wij dat 
je best iets terug mag doen, door je in te zetten voor de samenleving. In de 
derde klas doe je tijdens de Thorbecke Challenge daarom drie dagen lang 
vrijwilligerswerk. Een superleuke ervaring! Je mag zelf kiezen waar je dat wilt 
doen. Bijvoorbeeld een sporttoernooi organiseren op een basisschool, een 
sport- of dansclinic geven, maar ook helpen in een verzorgingshuis. Of heb jij 
nu al een leuker idee? 

Leren en plezier maken doe je bij ons ook tijdens excursies. In de brugklas 
ga je op kamp naar Zeeland. Ook in de volgende jaren 
gaan we op reis; ook naar het buitenland!



Veilig
Wij zorgen ervoor dat iedereen zich welkom en 
veilig voelt op school. Pas dan kun je goed leren en 
jezelf ontwikkelen. Daarom hebben wij de vier V’s 
bedacht. Veilig, Verantwoordelijk, Vriendelijk en 
Verstandig. Daar houden we ons aan - en zo gaan 
we met elkaar om! 



Leren voor je diploma
Iedereen die bij ons zijn diploma haalt, kan naar de havo of het hoogste 
niveau van het mbo. In de tweede klas kies je een profiel met een 
bijbehorend vakkenpakket. Vanaf de brugklas denk je bij ons al na over je 
toekomst. Dat doe je bijvoorbeeld door opdrachten en testjes te maken, 
maar ook met de Thorbecke Challenge en het sollicitatieproject. Daar 
leer je hoe je een goede sollicitatiebrief schrijft en een sollicitatiegesprek 
voert. Ook ga je een gesprek voeren op een kantoor met mensen uit het 
bedrijfsleven. Je verzamelt al deze informatie in een digitaal bestand, 
zodat je snel kunt zien wat je leuk vindt en waar je goed in bent.



Open dag
vr 31 januari 2020, 16.00 - 20.30 uur 

Informatieavond voor ouders/
verzorgers groep 8-leerlingen
di 10 december 2019 en 
di 14 januari 2020, 19.30 uur

Kennismakingsmiddag 
groep 8-leerlingen*
di 14 januari 2020, 14.00 - 15.30 uur
 (*meld je aan via de groep 8-website!)

Thorbecke Merkelbachstraat
Merkelbachstraat 6
3067 AL Rotterdam

010 - 289 04 95
aeikenboom@tvo-rotterdam.nl

www.tvo-rotterdam.nl

di 14 januari 2020, 14.00 - 15.30 uur
Thorbecke Merkelbachstraat

Meer informatie
vind je hier:


