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Informatie voor leerlingen

Meer dan welkom op Thorbecke
Welke school? Lastige keuze …
Eindelijk mag je naar de middelbare school. Superleuk! Maar naar welke school wil je eigenlijk?
Een lastige vraag. Zeker met zoveel verschillende scholen waar je uit kan kiezen. Uiteraard ben je
meer dan welkom op Thorbecke. Maar belangrijk is dat je een school kiest waar jij je thuis voelt,
waar je goede begeleiding krijgt en waar je vakken kan kiezen die bij jou passen.
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In dit boekje staat wat Thorbecke voor school is. Eerst lees je wat typisch Thorbecke is en uit
welke trajecten je kan kiezen. Achterin vind je informatie over de activiteiten die we organiseren,
de begeleiding die je krijgt en hoe dat precies zit met mavo, havo en vwo.

… ook als je het boekje uit hebt
Twijfel je over je schoolkeuze of heb je vragen? Bel gerust! Ons nummer is (038) 456 45 60.
Of stuur een mailtje naar info-tsgmha@ooz.nl. Op onze website, www.thorbecke-zwolle.nl,
staat de meest actuele informatie.
Welke school je ook kiest, we hopen echt dat je de juiste keuze maakt en een plezierige schooltijd
tegemoet gaat, want die duurt vier tot zes jaar. Wij zien je in ieder geval graag op Thorbecke!
Het allerliefst ontvangen wij jou natuurlijk op school. COVID-19 is op dit moment echter helaas
nog onder ons, dat betekent dat je ook online kennis zal maken met de school, waar mogelijk
ontvangen wij jou op school. Houd de website in de gaten voor alle voorlichtingsmomenten.
Arne ter Heide, Marijn Meulenbeld, Inge Bouwhuis en Sander Eijkelkamp
Studieleiders onderbouw
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Daarom Thorbecke!
Leuke sfeer, veel keuze en goede cijfers
Thorbecke is een veilige school met een ontspannen sfeer. Dat vinden leerlingen, ouders
én de inspectie. Docenten maken graag een praatje met je en je kan docenten ook altijd
aanspreken. Op die manier is er makkelijk contact en weten docenten wat jij nodig hebt.
Dat is handig, want we willen dat je je ontwikkelt en dat je het naar je zin hebt. Daar heb
je zelf ook invloed op. Ben je gek op techniek, sport, film, fotografie, onderzoek, theater of
beeldende kunst? Kies dan een traject dat bij jou past. Door deze keuzetrajecten, de prettige
sfeer en de goede resultaten behoren wij tot de beste scholen in de regio. Daar zijn we trots op!

Eigen gebouw voor de brugklas
Je hebt je ‘eigen’ school binnen Thorbecke, als je in de brugklas of de tweede klas zit.
Onze school heeft namelijk een A- en een B-gebouw. Als je in de brugklas komt, heb je
vooral les in het B-gebouw. Dit gebouw heeft een eigen pauzeruimte, een eigen schoolplein,
een eigen fietsenstalling én een eigen voetbalplein. Allemaal voor de eerste- en tweedeklassers.
Zo kan je rustig wennen aan je nieuwe school.

Trajecten … kies wat bij je past!
Als je doet wat je leuk vindt, haal je makkelijker goede cijfers. Daarom kan je op onze school
de volgende trajecten volgen: Techniek, Sport, Technasium of CreaThor Academy. Per niveau
kan je verschillende trajecten kiezen:
Klas 1 mavo: Techniek, Sport, CreaThor Academy
Klas 1 mavo/havo: Techniek, Sport, CreaThor Academy
Klas 1 havo/atheneum: Technasium, Sport, CreaThor Academy
Klas 1 atheneum: Technasium, Sport, CreaThor Academy
De meeste leerlingen kiezen bij ons een traject. Er bestaat de mogelijkheid om geen traject
te volgen.
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Traject T echniek
(mavo, mavo/havo)

Leren door te doen!
Vind je het leuk om je handen uit de mouwen te steken en gave dingen te bouwen?
Bij Techniek ga je met professioneel gereedschap aan de slag. Je maakt dan bijvoorbeeld
een zeilkar, een houten koffer of een vissersboot met knettermotor. Daar zit natuurlijk
wat werk in, maar geef jij de moed niet op en houd je ervan om problemen op te lossen?
Dan past het traject Techniek perfect bij jou!

Met praktijk en theorie …
Techniek is meer dan alleen dingen maken. Je gebruikt je werkstukken ook om van te leren
bij natuurkunde. Daar test je bijvoorbeeld de snelheid van je zeilkar of ga je aan de slag met
de elektro-experimenteerdoos. Zo zie je hoe de natuurkundige wetten in het echt werken en
dat leert een stuk makkelijker.

… op en buiten school
Techniekles heb je vier uur per week (2x2 uur) en daarbij krijg je één uur toegepaste natuurkunde.
Deze lesuren vormen een fijne afwisseling met de andere, meer theoretische vakken. Ook ga je
een paar keer per jaar naar het Deltion College of naar het TechLab (in het oude Philipsgebouw).
Op Deltion neem je een kijkje bij één van de opleidingen die met techniek te maken hebben en
kun je meedoen aan de First Lego League. Op het TechLab kun je alvast oefenen voor de First Lego
League, bouwen aan een kettingreactie, een hindernis maken voor de drones waarmee je gaat
vliegen. Mogelijkheden genoeg…

… ook in de bovenbouw
In 3 en 4 mavo kan je verder met Techniek, met het vak PIE (Produceren, Installatie en Energie).
Het ziet er wel iets anders uit. Je gaat dan één hele dag in de week naar het Deltion College en
bezoekt een aantal bedrijven. De docenten van Thorbecke en Deltion geven daar samen de lessen
Techniek. Aan het einde van de vierde klas doe je praktijkexamen. Je bent dan goed voorbereid op
het mbo, want je kunt daarna instromen op niveau 4.
Ga je na de tweede klas naar de havo? Dan kan je overstappen op het traject Technasium.
Wat dat is, lees je verderop in dit boekje.
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Traject C
 reaThor Academy
(mavo, mavo/havo, havo/atheneum, atheneum)

Dit is ons nieuwe, innovatieve traject waarbij het draait om kunst in de breedste zin van het woord.
Op deze Academy word jij één van de creators! Na een kennismakingsfase kies je de onderdelen
die het beste bij jou passen. Je kan je specialiseren op het gebied van film en fotografie, beeldende
kunst óf theater. Zelfgemaakte producties zijn uiteraard onderdeel van dit traject.

Maak je eigen film, animatie of fotoreportage …
Lijkt het je leuk om zelf met camera’s, licht en geluid te werken? Of heb je altijd eens willen
presenteren? Dan is dit je kans! We maken video’s, animaties en fotoreportages, en daar komt
nog best veel bij kijken. Daarom leer je onder andere scenarioschrijven, storyboards maken,
interviewen, monteren, grimeren, presenteren en decors ontwerpen.

… in een echte studio
De CreaThor Academy heeft een eigen studio, die noemen we Studio 13. Een echte studio met
camera’s, een regiekamer en een montageruimte. Alles om een volledige mediaproductie te
kunnen maken. En wat doen we met die producties? De beste plaatsen we op de website van
de school!

Of maak je eigen schilderij, 3D-beeld en tekening …
Heb jij een nieuwsgierige en onderzoekende houding? En wil jij jouw ideeën verbeelden?
Bij beeldende vorming ontdek jij hoe je dit kunt doen. Als een echte kunstenaar ga je op
onderzoek uit en leer je hoe je jouw ideeën kan uitbeelden. In een inspirerend lokaal met allerlei
materialen, machines en gereedschappen leer je tekenen, schilderen en werken met hout en klei.

… en leer kritisch kijken naar andere kunst en kunstenaars
Ook kom je in aanraking met andere, bekende kunstenaars. Dat doen we op school, maar we
bezoeken ook zeker museum de Fundatie. Je leert goed kijken naar hoe anderen te werk zijn
gegaan en dat helpt jou om je eigen ideeën te verbeelden. Na elke opdracht heb jij een kunstwerk
gemaakt waar je trots op kunt zijn!
.
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Traject C
 reaThor Academy
(mavo, mavo/havo, havo/atheneum, atheneum)

Maar ook: het podium op …
Drama, dans, muziek en toneel: eigenlijk alle
kunsten die je op het podium kan uitvoeren.
Dáár draait het om bij het onderdeel Theater.
Doe je hier al iets mee of wil je het leren?
Dan zijn de theaterlessen echt iets voor jou!

… om jouw verhaal over te brengen
Het maakt niet uit of je al ervaring op het podium hebt, je krijgt de kans om te ontdekken wat
jij leuk vindt. In de les, óf daarbuiten, als we naar een concert of voorstelling gaan. Je leert hoe je
op een podium moet staan en hoe je jouw verhaal overbrengt op een publiek. Dat kan zingend,
dansend, muziekmakend of pratend. Je oefent met deze verschillende kunsten op een echt
podium met volledige theatertechniek. Natuurlijk geef je presentaties aan klasgenoten en elk
jaar werk je aan een grote theaterproductie voor publiek.

En voor alle leerlingen van de CreaThor Academy elk jaar een Grande Finale!
Elk jaar sluiten we af met een productie waarin zo veel mogelijk onderdelen samenkomen.
Als creator van de Academy mag jij aan ouders, vrienden en verdere familie laten zien wat jij
hebt bedacht, ontworpen en geleerd. Denk aan een interactieve tentoonstelling of een productie.
Tijdens de Grote Avond in Odeon zijn alle creators van de Academy uiteraard ook aanwezig.
De één op het podium, de ander achter de camera of actief in de foyer bij de verschillende
kunstwerken. Na de derde klas kan je kiezen voor het vak beeldende vorming en krijg je sowieso
het examenvak Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV).
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Traject Sport
(mavo, mavo/havo, havo/atheneum, atheneum)

Je vindt sporten heel leuk …
Ben je vaak op het voetbalveld, de atletiekbaan
of in het zwembad te vinden? Vind je het leuk om
kennis te maken met allerlei sporten? Dan is dit
traject iets voor jou! Je hoeft geen topsporter te zijn,
maar je vindt sporten wel héél leuk. De leerlingen
die het sporttraject volgen, zijn sportief, óók in hun
houding tegenover klasgenoten.

… ook free runnen, karate en skiën
Bij Sport maak je kennis met sporten die je normaal gesproken in de gymles niet krijgt.
Denk aan free running, mountainbiken, squash of karate. Soms krijg je clinics van specialisten
die we daar speciaal voor inhuren. Ook gaan we met alle sporters het water op en de berg af.
In klas twee starten we namelijk met een watersportkamp en in de winter van dat schooljaar
gaan we op wintersport.

… en je wilt je inzetten voor een ander
Tijdens de sportlessen leer je hoe je andere leerlingen helpt en hoe je het beste kunt samenwerken. Dat is waardevol. Nu, op school, en later, op je werk. Eigenlijk altijd, in je dagelijkse
leven. Je actief inzetten voor een ander is ook onderdeel van dit traject. In klas 2 doe je mee
met een hardloopwedstrijd van 5 kilometer en laat je je sponsoren. Het geld dat de run opbrengt,
gaat naar KWF Kankerbestrijding.

Ook in de bovenbouw …
Zit je op mavo of havo? Dan kan je examen doen in het vak Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM)
of Lichamelijk Opvoeding 2 (LO2). Handig! Voor als je na de middelbare school een sportopleiding
gaat doen. Wat trouwens ook handig is bij Sport: een eigen fiets. Die heb je nodig om naar de
verschillende clinics in Zwolle te gaan.

… en buiten school
Wil je nog meer sporten? Dat kan! Alle sportklasleerlingen krijgen namelijk de Thorbecke
sportpas. Hiermee kan je na schooltijd sporten bij allerlei clubs in Zwolle. Het kost niets,
gratis dus. Je kan – alleen of met opa en oma, een vriendje of vriendinnetje – bijvoorbeeld judoën,
roeien, squashen, free runnen, zaalvoetballen, spinnen, zumbaën, padellen of een kijkje nemen
bij de atletiekvereniging. Uniek in Zwolle!
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Traject Technasium
(havo/atheneum, atheneum)

Eerst denken en dan doen!
Ben je nieuwsgierig, geïnteresseerd in ongeveer alles
en werk je graag samen om problemen op te lossen?
Dan is Technasium iets voor jou!
In de werkplaats van Technasium …
Het vak dat hoort bij dit traject heet Onderzoeken en
Ontwerpen (O&O). De lessen worden gegeven in een
werkplaats. Hier heb je al het gereedschap bij de hand om de opdrachten uit te voeren.
De werkplaats gebruiken we ook als onderzoeksruimte, atelier en/of laboratorium.
… werk je met opdrachten uit de praktijk
De opdrachten waar je aan werkt, krijg je niet van school zelf. Je gaat met je groepje naar een
bedrijf, instelling, winkel of bureau. Daar kijken jullie wat dat bedrijf doet en krijgen jullie een
opdracht. Om een goed product te maken, moet je eerst onderzoek doen. Zo duik je de theorie
in en doe je bronnenonderzoek op internet. Ook neem je soms interviews af of bezoek je een
universiteit of hogeschool.
… van de Apenheul, een basisschool of een muziekwinkel
Met die opdracht en theorie gaan jullie op school aan de slag. Eerst doe je onderzoek, dan
werk je jullie ideeën uit en maak je het eindproduct. Dat is bijvoorbeeld een maquette van
een apenverblijf voor de Apenheul, een nieuw rekenspel voor een basisschool of een elektrische
gitaar voor een muziekwinkel.
Je leert onderzoeken, samenwerken, presenteren …
Om een goed product te maken, moet je een planning maken, overleggen (scrummen) en
onderzoek doen. Dat leer je allemaal bij Technasium. Ook leer je presenteren. Je moet namelijk
kunnen vertellen wat er bijzonder is aan het onderzoek. Of uitleggen hoe jullie product het
bedrijf verder helpt.
… en welke studies je kunt doen
Bij Technasium ben je negen weken bezig met één opdracht. Per week krijg je twee lesblokken,
eentje van twee uur en eentje van drie uur. Tijdens dit traject bezoeken we dus ook universiteiten
en hogescholen. Zo zie je meteen welke interessante studies je later kunt doen.
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Cambridge English
(mavo, havo/atheneum, atheneum)

Let’s go!
De meeste films, boeken, nieuwsberichten, vlogs
en posts in de westerse wereld zijn in het Engels.
Wil jij alles nog beter kunnen volgen? Dan is een goede kennis van de Engelse taal belangrijk!
Of je nu mavo, havo of atheneum doet, elke leerling krijgt het vak Engels op school.
Op Thorbecke doen we dat vanaf klas 1 via het Cambridge English. Je doet veel verschillende
dingen: schrijven, luisteren, kijken, lezen én spreken. Bij dat laatste krijg je soms ook hulp
van iemand die in een Engelstalig land is opgegroeid, een native speaker.

Engels op school …
Tijdens de les spreekt de docent bijna alleen Engels en de boeken zijn ook allemaal in het Engels.
Wait, what?! Het lijkt heftig, maar dat valt reuze mee. De docenten zijn namelijk experts in het
uitleggen in Engels, zodat iedereen het begrijpt. Doordat je alleen maar Engels praat, schrijft,
leest en hoort, leer je het extra snel.

… voor een diploma én een voorsprong tijdens je studie
Wie wil, kan voor het Cambridge Certificate gaan. Halverwege 4 mavo, 5 havo óf aan het einde
van 5 vwo kan je een examen doen. Als je slaagt, krijg je het diploma Cambridge First in English
(FCE), Cambridge Advanced in English (CAE) of nóg beter: Cambridge Proficiency in English (CPE).
Met dit diploma heb je een enorm voordeel als je in Nederland gaat studeren. Steeds meer
studies zijn namelijk in het Engels en er worden steeds meer Engelse boeken gebruikt, ook op
Nederlandstalige opleidingen. Mbo-opleidingen die gericht zijn op bijvoorbeeld toerisme en
International Business stellen eisen aan het niveau van het Engels.

… ook in het buitenland
En uiteraard vergroot je de kans op een mooie buitenlandse stageplaats als je Engels goed is.
In het buitenland studeren? Met het officiële Cambridgecertificaat (CAE en CPE) kom je
makkelijk binnen bij Engelstalige universiteiten en hogescholen. Door er nu extra tijd aan
te besteden, bespaar je straks dus een hoop tijd tijdens je studie.
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Digitalisering en Online onderwijs
Leren programmeren en digitaal vaardig …
Computers regelen bijna alles voor ons, dan is het wel handig dat je een beetje weet hoe zo’n
laptop, tablet of smartphone werkt. Op Thorbecke krijg je in klas 1 en 2 het vak informatiekunde.
Je maakt kennis met het volledige Office-pakket en ook leer je sleutelen aan een app, website
of game. Programmeren heet dat.

… door te doen
In de eerste weken op Thorbecke word je wegwijs gemaakt. Je leert systemen als Magister en
Zermelo kennen. Magister is onze ELO (elektronische leeromgeving). Hier vind je bijvoorbeeld
als je huiswerk, oefenmateriaal en je cijfers. Zermelo is het roosterprogramma, waarin je op
elk moment kunt zien waar je les hebt. Daarna ga je aan de slag met de basisvaardigheden ICT,
informatievaardigheden en computational thinking. Heel handig als je bijvoorbeeld een werkstuk
voor aardrijkskunde moet maken of een rekenmodel bij wiskunde wilt gebruiken.

Online en hybride onderwijs
Op 16 maart 2020 gingen alle scholen in Nederland dicht door COVID-19. Ook jij hebt langere tijd
thuisgezeten. Je schoolwerk maakte je met je vader, je moeder of misschien wel met je broer, zus,
opa of oma. Ook had je waarschijnlijk online contact met jouw meester of juf. Wat een bijzondere
tijd was dat! Op Thorbecke gaven we ook online onderwijs. Nu doen we dat alleen als het nodig is
of een combinatie van gewoon les en online les thuis. Dat noemen we hybride onderwijs.
Natuurlijk zien we alle leerlingen het liefst in de klas, zodat jij samen met jouw medeleerlingen
én jouw docent kan leren, dit werkt het allerbest. Is dat tijdelijk niet mogelijk, dan volg je online
onderwijs. Je logt thuis in en volgt de les via Teams.
Op Thorbecke zijn we in augustus 2020 dus doorgegaan met online onderwijs. We hebben in
de corona-tijd ontzettend veel nieuwe dingen geleerd en geven deze ontwikkelingen een plek
in ons onderwijs.
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Nog meer typisch Thorbecke
Samen investeren in meer dan leren! School is meer dan les alleen. We vinden het belangrijk
dat je je tijdens je schooltijd ook op andere manieren ontwikkelt. We willen je graag goed
voorbereiden op jouw verdere toekomst. Hieronder een aantal voorbeelden, maar er zijn
natuurlijk nog veel meer mogelijkheden.

Onioth vóór en dóór leerlingen
Onioth is de leerlingenvereniging vóór en dóór leerlingen. Onioth is een afkorting van
Ontspanning Na Inspanning Op Thorbecke. En dat doen de leerlingen met film- en discoavonden,
de sinterklaasviering en de Grote Avond in Odeon: een avond vol optredens van leerlingen
en af en toe van docenten. Hiervoor worden serieuze audities gehouden. Oniothleden doen
de organisatie. Bij Onioth leer je hoe je geluid en licht moet regelen of hoe je iemand moet
schminken. De oudere leerlingen leren dit weer aan de jongeren! En dat is het mooie: leerlingen
uit alle klassen werken met elkaar samen.

Inzetten voor anderen
We willen niet alleen aan onszelf denken, maar ons ook inzetten voor anderen. Regelmatig zijn
er daarom acties voor het goede doel. Denk hierbij aan de jaarlijkse sponsorloop (Stadshagenrun)
voor het KWF, de goededoelenactie met kerst, de oliebollenverkoop met oud en nieuw, deelname
aan de Drakenbootrace voor het Jeugdsportfonds, de hulp van bovenbouwleerlingen bij de
Twijnloop en clean-ups in Zwolle voor Team Migaloo.

Kunst en cultuur
Elk jaar zijn er op school verschillende muziek- en toneelvoorstellingen. Ook organiseren we
activiteiten in samenwerking met culturele instellingen uit de stad, bijvoorbeeld de Stadkamer.
In de bovenbouw ga je met het examenvak Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) op excursie
naar verschillende culturele instellingen en 3 mavo heeft een speciale Herman Brooddag.

A-lympiade en wiskunde B-dag
Een wedstrijd in wiskunde. Dat doen leerlingen tijdens de wiskunde A-lympiade en de wiskunde
B-dag. Ze krijgen dan één dag om met een groepje wiskundige problemen op te lossen. De laatste
jaren hebben onze leerlingen hier hoge ogen gegooid.

Iedereen op stap!
Hoewel er in ons schoolgebouw meer dan genoeg te beleven is, gaan we ook geregeld op stap.
We organiseren dagexcursies voor verschillende vakken en trajecten, het watersportkamp, de
skireis en natuurlijk de Thorbeckereis in het examenjaar. De Thorbeckereizen gaan onder andere
naar Praag, Parijs, Barcelona of Dublin. Welk niveau of traject je ook kiest, je gaat altijd wel een
keer op stap. Ga je ook mee?
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Help! Rustig :)
Een nieuwe school kan overweldigend zijn en soms kan je denken: HELP! Dan zeggen wij:
rustig maar. Want je hebt een mentor die jou begeleidt, twee apps om je op de hoogte te
houden en extra ondersteuning als leren niet vanzelf gaat.

Jouw aanspreekpunt: de mentor
Bij je mentor kan je terecht met alle vragen over school. Hij is er om jou wegwijs te maken op
Thorbecke. Ook willen we graag dat je met plezier naar school gaat. Daarom vraagt de mentor
regelmatig hoe het met je gaat. Tijdens de wekelijkse begeleidingsuren bespreek je met je klas
hoe jullie voor een prettige sfeer kunnen zorgen. De mentor helpt jullie daar natuurlijk bij.
Ook helpt hij bij het plannen, organiseren en voorbereiden van je huiswerk. De mentor praat
ook met jou en je ouders. Op mentoravonden en als het nodig is wat vaker. Zo leert hij jou en je
ouders goed kennen en weet hij precies wat jij nodig hebt om met plezier naar school te gaan.

Cijfers, huiswerk en je rooster
Naar welk lokaal moet ik? Wat voor cijfer heb ik? En: hadden we nog huiswerk? Op deze vragen
wil je snel antwoord. Gelukkig hebben we daar twee apps voor: Magister en Zermelo. In Magister
vind je huiswerk, studiewijzers, oefenmateriaal en cijfers. Ook kan je in deze app een bericht naar
je docenten sturen of je verslagen inleveren. Je rooster vind je in de app Zermelo. Heel handig!

Lastige vakken
Lukt het niet helemaal met Nederlands, Frans, Duits, Engels of wiskunde? Geen paniek! In klas 1
en 2 kan je steunlessen volgen. Je mentor weet hier alles van en kan samen met jou een plannetje
maken. In de steunles krijg je extra uitleg en opdrachten, zodat je zo snel mogelijk weer kan
aanhaken bij het vak dat jij lastig vindt.

Passend onderwijs
Elk kind heeft recht op onderwijs. Dat betekent dat elke school voor passend onderwijs moet
kunnen zorgen. Dat heet de zorgplicht. Leerlingen die een extra ondersteuningsbehoefte hebben,
kunnen op Thorbecke naar Z11 (ZELF): een vaste plek in de school met deskundige begeleiding.
Z11 biedt:
• een stille werkplek,
• begeleidingsgesprekken,
• ondersteuning bij planning en organisatie van huiswerk,
• (preventieve) dyslexiebegeleiding,
• een plek om tot rust te komen.
Met jou, je ouders en de zorgdeskundigen wordt overlegd of je extra zorg nodig hebt en of de
school deze kan bieden.
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Mavo, havo of atheneum?
Op Thorbecke zijn er vier verschillende brugklassen: 1 mavo, 1 mavo/havo, 1 havo/atheneum en
1 atheneum. De brugklas duurt bij ons maximaal twee jaar. Die twee jaar gebruiken we om te
kijken of het niveau bij je past. De nadruk ligt op ontdekken, onderzoeken én ervaren.
Na klas 2 ga je naar een niveauklas: 3 mavo, 3 havo of 3 atheneum. In ieder geval op het goede
niveau voor jou. Zit je op de juiste plek, dan ga je met meer plezier naar school en is de kans op
slagen het grootst. Vanaf klas 3 ligt de nadruk op voortbouwen, verdiepen en specialiseren.

Mavo
Heb je een mavoadvies gekregen van de basisschool? Dan ga je naar een mavo/havoklas. Heb je
een mavoadvies en leerachterstanden, dan kan je plaatsnemen in een kleine mavoklas. Zo krijg
je de aandacht en ondersteuning die je nodig hebt. In de bovenbouw heb je meestal les in het
leerwerkhuis. Een overzichtelijke en flexibele lesomgeving, speciaal voor de mavo. Ook heb je in
3 en 4 mavo keuzewerktijd. Die tijd vul je met vakken waar jij behoefte aan hebt. De mavo duurt
in totaal vier jaar. Daarna kan je een mbo-4-opleiding doen of doorstromen naar de havo.

Havo
Als je een havoadvies hebt gekregen van de basisschool kom je bij ons in een ‘dakpanklas’.
Dat is mavo/havo of havo/atheneum. In deze klassen krijg je toetsen op twee verschillende
niveaus. Zo vinden we in de eerste twee jaar uit welk niveau het beste bij je past. Is dat na
één jaar al duidelijk? Dan kan je na klas 1 al naar mavo, havo of atheneum. In de onderbouw leg
je een brede basis en in de bovenbouw kies je een profiel met bijbehorende vakken. De profielen
zijn: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid en Natuur
en Techniek. Dat profiel bereid je voor op het hbo. De havo duurt 5 jaar.

Atheneum
Vanaf klas 1 leer je op het atheneum al kritisch denken bij filosofie en doe je onderzoek bij het
vak Wetenschap. Je wordt namelijk voorbereid op de universiteit. Daarom investeren wij extra
in kennis, wijsheid en onderzoeksvaardigheden. We willen onze leerlingen uitdagen. De echte
bollebozen kunnen vanaf de tweede klas masterclasses volgen aan de universiteit van Twente.
Daar leer je hacken of je eigen app ontwerpen. Ook krijg je college over bijvoorbeeld eventmanagement, psychologie, nanotechnologie en ondernemerschap. En ben je daar goed in?
Dan kan je vanaf klas 5 zelfs een honoursprogramma volgen aan de universiteit. In de vierde klas
kies je een profiel: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid
of Natuur en Techniek. Het atheneum duurt zes jaar.
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Onderwijs route 10-14
Bij 10-14 werken we op een innovatieve en
krachtige manier aan de einddoelen van het
onderwijs bedoeld voor jongeren van 10 tot 14
jaar. Zit je in groep 7 of 8 dan kun je dus
al naar Onderwijsroute 10-14. Ook op
Thorbecke kun je Onderwijsroute 10-14
volgen, we hebben een unit op de bovenste
verdieping van het B-gebouw. Op Onderwijsroute 10-14 kies je pas in de tweede klas op welk
niveau je het voortgezet onderwijs gaat volgen en stroom je daar in, in klas 3.

Je werkt op je eigen niveau …
Je volgt je eigen leerroute en jij bent medeontwerper van jouw onderwijs. Hierdoor heb je veel
vrijheid in wat en hoe je leert. Versnellen en verdiepen waar dat kan, maar ook een stapje terug
als dat nodig is. Je zit in een vaste groep en je hebt een eigen coach. Elke week heb je een vast
coachmoment in een klein groepje met andere leerlingen, zodat je van en met elkaar kunt leren.

… aan de brede basis
De lessen worden gegeven door vak-experts uit het basis- en het voortgezet onderwijs. Doordat
we thematisch werken, is er tussen de verschillende vakken veel samenhang. Binnen de thema’s
verbinden we het onderwijs in de klas met de wereld om ons heen. Naast de normale lessen
organiseren we projectdagen over onderwerpen als duurzaamheid, technologie en mediawijsheid. Ook hier maken we de verbinding met de ‘echte’ wereld.

… en aan persoonlijke ontwikkeling
Ook werk je, naast een brede kennisbasis, aan de ‘10-14 skills’. Dit zijn brede vaardigheden die je
in de moderne maatschappij nodig hebt: karakter, burgerschap, samenwerken, communicatie,
creativiteit, kritisch denken en technische skills. De ontwikkeling van deze vaardigheden komt
terug in alle aspecten van ons onderwijs en natuurlijk ook tijdens coaching.
Bezoek de website van 10-14 voor meer informatie. www.10-14.nl
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Dat was leuk!
Schrijf hier op wat je leuk vond aan Thorbecke, dat helpt je
om een goede afweging te maken.
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Zijn er nog vragen??
Heb je nog vragen? Schrijf maar op! Dan kan je ze stellen als je
iemand van Thorbecke spreekt. Op de open dag bijvoorbeeld.
Je kan de vragen ook mailen naar info-tsgmha@ooz.nl.
Ook mag je ons altijd bellen met je vragen op 038 – 456 45 60.
En check de website www.thorbecke-zwolle.nl voor de meest
actuele informatie.
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Drie redenen om voor
Thorbecke te kiezen
Wij waarderen jou

Wij geven goed onderwijs
Jij kiest je eigen traject

Thorbecke Scholengemeenschap
mavo – havo – atheneum
Dokter Van Heesweg 1
8025 AB ZWOLLE
Tel (038) 456 45 60
info-tsgmha@ooz.nl
www.thorbecke-zwolle.nl
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