
Talentontwikkeling: je leert ontdekken wat je kan en wat je leuk vindt door het opdoen van allerlei ervarin-
gen. Zo weet je beter wat je moet kiezen. 
 
Naschoolse workshops zoals American football, streetdance, kickboksen, robotica, koken, schoonheidsspeci-
aliste en nog veel meer. 
 
Leren met de iPad die je kosteloos in bruikleen krijgt. We leiden je tenslotte op voor de toekomst! 
 
Een kleine, gezellige school met zo’n 320 leerlingen: je voelt je snel thuis en iedereen kent elkaar! 
 
Rots en Watertraining in de onderbouw. Zo leer je voor jezelf op te komen, werken we aan de sfeer in de 
klas en zeggen we keihard “NEE!” tegen pesten. 
 
Betrokkenheid van ouders bij de school: ouders kunnen met “Kijkje in de Klas” een paar lessen van hun kind 
volgen. 
 
Onderbouwklassen met B (basis), BK (basis/kader) en KM (kader/mavo): je krijgt nog twee jaar de tijd om te 
laten zien welke leerweg het best bij jou past. 
 
Straks in de bovenbouw een “allround” vmbo-opleiding: Dienstverlening en Producten. Op die manier stel je 
de keuze nog uit totdat je beter weet wat er te kiezen valt. 
 
Het beste uit jezelf te halen. Met behulp van de iPad kunnen we de leerstof beter afstemmen op jouw talen-
ten en mogelijkheden. 
 
MY place: een eigen, gezellige chillplek voor de leerlingen waar je na je lessen met je vrienden/vriendinnen 
kunt afspreken om nog te kletsen, gamen, tafelvoetbal te spelen of te tafeltennissen. 
 
Drie keer per week huiswerkbegeleiding waar je naar toe kan gaan als je met een bepaald vak moeite hebt. 
Er zijn leraren die je verder op weg helpen met de leerstof. 
 
Vrijheid om jezelf te ontdekken, binnen duidelijke, strakke kaders. 
 
Extra aandacht voor taal en rekenen, die vakken zijn voor iedereen belangrijk. 
 
Een actieve ouderraad die met de leerlingen bijvoorbeeld schoolfeesten organiseert. 
 
Een school die al jaren uitstekende eindexamencijfers weet te halen: bij ons ben je  
(bijna) zeker van een diploma! 

Met MY college kies je voor: 


