


“ Ik koos deze
school omdat ik 

me hier tijdens de 
open dag meteen 

prettig voelde.

Beste ouder/verzorger,

Voor u en uw kind is dit een spannend schooljaar. Afscheid  

nemen van de basisschool en kiezen voor een nieuwe plek in 

het voortgezet onderwijs.

In deze brochure stellen alle middelbare scholen in Delft en 

Pijnacker zich voor. Het gaat om elf scholen, die samen alle 

afdelingen van het voortgezet onderwijs aanbieden. 

Onderling zijn er veel verschillen: dalton, flex, 

technasium, profielen in de bovenbouw, 

gymnasium-plus, en nog veel meer. 

Kortom, er is écht wat te kiezen.  

Op pagina 28 staat informatie over de  

aanmeldingsprocedure die geldt in onze 

regio. Als uw kind een extra zorgbehoefte 

heeft, leest u hier meer over op pagina 30. 

Als één of meer scholen u en uw kind aanspreken, is het een 

goed idee om een keer een kijkje te gaan nemen. Zo kunnen u 

en uw kind de school in het echt ervaren. Pas dan ontdekt u of 

de school goed past bij uw kind.

Graag tot ziens in onze scholen!

Beste leerling,

Binnenkort ga jij een keuze maken voor een middelbare school. 

Superleuk en ook wel een beetje spannend, toch? 

In deze brochure stellen we je voor aan alle (11!) middelbare scholen in Delft en Pijnacker. 

Je ontdekt welke afdelingen een school aanbiedt, wat de verschillen tussen de scholen zijn en  

wanneer je de scholen kunt bezoeken.

Als wij onze leerlingen vragen waarom zij voor een bepaalde school hebben gekozen, zeggen ze 

bijna allemaal: ‘Omdat ik me daar fijn voelde’. Daarom is het belangrijk dat je een kijkje gaat 

nemen op de scholen die jou aanspreken. Zo ontdek je pas écht of een school bij je past.

      Wij wensen je veel succes bij het maken van je schoolkeuze!

In deze brochure 

stellen alle middelbare 

scholen in Delft en 

Pijnacker zich voor.
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Kennismaken met de scholenKennismaken met de scholen

Je eigen school? Zo doen we dat
Je schooldag begint meestal om 9:15 uur. Geen gehaast 

dus. Eén keer per week ben je iets eerder op school 
voor een persoonlijk gesprek met je coach. 

Een les duurt 45 minuten. Voor elk vak heb je een 
studiewijzer. Hierin staat wat je moet doen en 
moet leren in een periode. Je docent bekijkt jouw 
voortgang en weet of je hulp nodig hebt of juist 
meer uitdaging aankan. Daar spelen we op in.

Na twee lessen heb je pauze. Deze breng je door 
in de aula – waar je ook eten en drinken kunt 
kopen – of op het onderbouwplein. Dit school-
plein is alleen voor leerlingen uit leerjaar 1 en 2. 
Je kunt hier voetballen, tafeltennissen, basket-
ballen of chillen met je vrienden.

Als je de lessen goed benut, kun je het meeste 
huiswerk op school maken. Dat is fijn, want zo 

heb jij na school tijd voor andere dingen. 

Elke week een Stanislasuur
Op onze school vinden we jouw persoonlijke ont-

wikkeling net zo belangrijk als wat je leert in de les-
sen. Elk week krijg je een Stanislasuur. In deze les gaat 

het over burgerschap, vertrouwen hebben in jezelf en 
omgaan met anderen. Kortom, lessen waarmee jij straks 

nog verder komt! 

Een gezellige en goede school waar het 

draait om jou, dat is het Stanislas Krakeel-

polderweg. Bij ons krijg je de kans om te 

 leren op de manier die bij jou past. 

Elke week heb je een gesprek met je coach. Zo 

kunnen we snel schakelen als je extra hulp of 

juist meer uitdaging nodig hebt.

Vanaf de eerste klas maak je kennis met de  

beroepsrichtingen in de bovenbouw. Zo ontdek 

je waar je goed in bent en wat jíj leuk vindt. 

Het percentage geslaagden? Al twee jaar op rij 

100%. Daar zijn we trots op!

Ben je nieuwsgierig naar onze school? Kom 

dan een keertje langs. We zien je graag!

IEDER Z’N EIGEN 
SCHOOL
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Chromebook 
Aan het begin van de brugklas krijg je een Chromebook. Deze gebruik je 
op school en thuis. Hiermee heb je toegang tot je digitale leeromgeving.  

Veel keuze in de bovenbouw
Bij ons kun je kiezen uit vijf profielen. Zo weet jij zeker dat je de school 
verlaat met een diploma dat écht bij jou past! Vanaf de eerste klas 
maak je kennis met alle profielen. Elke week krijg je twee uur les in  
een profielvak. Zo ontdek je wat je leuk vindt en waar je goed in bent. 
Dit helpt jou om straks een goede keuze te maken voor jouw toekomst.  

De profielen die je kunt kiezen zijn:
>  Media, Vormgeving & ICT 
>  Sport & Bewegen 
>  Bouwen, Wonen & Interieur 
>  Economie & Ondernemen 
>  Gezondheid & Zorg 

Opbrengstgericht werken
Wij werken met opbrengstgericht werken. Dat  
betekent dat wij tools gebruiken waarmee wij kunnen 
zien hoe jij het beste kunt leren en op welke manier jij 
een opdracht het beste maakt. De coaches gebruiken 
deze informatie om jou op maat te begeleiden. 

“ 
Elke week heb ik 

een gesprek met mijn 

coach. Dat is echt 

superfijn!

VM
BO

 | 
M

AV
O

Lesjesavond 
Jij volgt twee lesjes naar keuze en je ouders/verzorgers 
krijgen informatie over de school. 
>  maandag 14 november  18:15 - 20:00 uur
>  maandag 16 januari  18:15 - 20:00 uur
>  maandag 20 februari  18:15 - 20:00 uur
>  maandag 20 maart  18:15 - 20:00 uur
Meld je aan via de website of scan de QR-code hieronder.

Rondleiding 
Wil je een rondleiding door onze school? Wat leuk!
Stuur een e-mail naar sck@stanislascollege.nl, dan nemen 
we contact met je op om een afspraak te maken. 

Kom kennismaken!

Open dag
zaterdag 4 februari 

10:00 - 13:00 uur

website www.stanislasvmbodelft.nl
e-mail sck@stanislascollege.nl 
telefoon  015 750 60 20
adres  Krakeelpolderweg 1 | 2613 NV Delft

Facebook  @SCKrakeelpolderweg
Instagram  @SCKrakeelpolderweg
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Bij ons op school kan iedereen zichzelf zijn. Zo ontstaat er 
een fijne sfeer. Ons gebouw is dan wel iets ouder, maar 

het is heel knus, waardoor je je snel thuis voelt. Bij ons 
krijgt iedereen dramales omdat we het belangrijk  
vinden dat je jezelf kunt uiten én omdat dit bijdraagt 

aan de fijne sfeer. Wij hebben een team van lieve 
mentoren dat altijd klaarstaat voor alle leerlingen.  
Aan het begin van ieder jaar doen wij een  
talentenscan met jou om je zelf te laten  
ondervinden waar je beter in wil worden en wat 
nog meer aandacht verdient. 
Een aantal keer per jaar evalueer je dit met jouw 
mentor en presenteer jij zélf het resultaat aan 
je ouders.

Flexrooster
De één is goed in rekenen, de ander in taal, dus 
het is niet efficiënt als iedereen evenveel tijd  
besteedt aan deze vakken. In het flexrooster heb 
je drie vaste lessen van 80 minuten per dag. Daar 

omheen plan je zelf extra uren in voor de vakken 
waarvoor je meer uitleg wil. Je mentor kijkt mee 

of je de juiste keuzes maakt. Zo besteed je tijd aan 
de dingen die voor jou belangrijk zijn. Ook kun je  

kiezen voor een huiswerkuur of stiltewerkuur. Zo kan 
je ervoor zorgen dat je thuis geen huiswerk meer hebt. 

Daarnaast ontstaat er door het rooster tijd voor leuke 
dingen, zoals de talentklassen en de specials. 

Supergoed onderwijs is natuurlijk het  

allerbelangrijkst. School is echter zoveel 

meer! Op het Grotius College weten we daar 

alles van. Met meer dan 150 jaar ervaring 

hebben we geleerd dat iedere leerling uniek 

en anders is en dat vergt een speciale aanpak. 

Daarom bieden wij talentklassen aan, geven we 

les in geluk en werken we met een flexrooster. 

We doen er alles aan dat jij helemaal je leuke zelf 

kunt zijn. 

Bij ons is iedereen welkom, dus bieden wij mavo, 

havo, vwo en tto aan. Dit zorgt voor een gezellige 

en veelzijdige school waar iedereen zijn talen-

ten kan komen ontdekken en dat is heel leuk!

HET GROTIUS BARST 
VAN HET TALENT!
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Talentklassen
Om je talent tot uiting te laten komen hebben wij talentklassen. Sommige 
volg je een aantal jaar, sommige kies je per jaar en sommige voor een 
paar keer. Ben je sportief ingesteld? Laat je dan uitdagen in de sportklas! 
Meer een creatieveling? Kom je dan uitleven in de kunstklas. Fan van 
techniek? Technisch design is jouw ding! Heb je een talenknobbel? Dan 
zijn het tweetalig vwo of het gymnasium iets voor jou. 
Naast deze vaste klassen bieden we specials. Deze vinden een aantal 
keer per jaar plaats en wisselen steeds. Van koekjes bakken tot  
instafoto’s maken: alles kan! 

Belangrijke G’s
Op het Grotius werken we met de door ons  
ontwikkelde 5 G’s. Ze laten zien wat wij belangrijk 
vinden en wat we hebben geleerd van meer dan 
150 jaar onderwijs geven. 
Bij ons word je gezien. We zijn een kleine,  
overzichtelijke school en hechten veel waarde aan 
aandacht. 
Bij ons is iedereen gelijk, wie of wat je ook bent. We 
hebben een actieve GSA die zich hiervoor inzet. 
Wij geven lessen in geluk, want we vinden het belangrijk 
dat je óók dit op school leert. Naast goede resultaten 
willen we ook dat het gezellig is. Als je het naar je zin 
hebt, gaat alles makkelijker. 
De laatste G is van getalenteerd, maar dat hoeven we 
je vast niet meer uit te leggen! Deze G slaat óók op 
onze docenten: wij hebben veel leuke, getalenteerde  
docenten met grote passie voor hun vak.

“ 
Wij zijn dol op 

initiatieven en doen 

vaak nieuwe dingen. 

Wat vind jij leuk?

M
AV

O
 | 

H
AV

O
 | 

VW
O

Groep 7/8 dag
>  maandag 21 november  

Meld je aan via de website.

Informatie- & lesjesavond 
Jij volgt twee lesjes naar keuze en je ouders/verzorgers 
krijgen informatie over de school. 
>  woensdag 23 november  aanvang 19:30 uur

Online en offline talkshow voor ouders
>  woensdag 18 januari  aanvang 20:00 uur

Dromenshow: live en online 
Ook dit jaar organiseren we weer een dromenshow met Klaas van 
Kruistum. Stuur je droom in via onze website. 
>  dinsdag 20 december  aanvang 20:00 uur

Kom kennismaken!

Open dag
zaterdag 21 januari 

10:00 - 13:00 uur

website www.van8naargrotius.nl 
e-mail info@grotiuscollege.nl
telefoon  015 800 00 00
adres  Juniusstraat 8 | 2625 XZ Delft

Facebook  @grotiusjuniusstraat
Instagram  @grotiuscollege_delft
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Op je gemak rondkijken
Stel je voor: je loopt door ons schoolgebouw. Je bent er 

misschien nog nooit geweest. Dus dat gaan we probe-
ren. Je kunt er gemakkelijk binnenkomen!

We lopen over het schoolplein naar de ingang en 
komen meteen binnen in de aula. 
Van buiten kun je niet zien hoe het er binnen  
uitziet: wat een vrolijke en lichte kleuren. Hé: ook 
een kantine waar je lekkers kan kopen. Ze zeggen 
dat het een gezonde kantine is. Ze hebben in elk 
geval lekkere broodjes.

Je kijkt in een klaslokaal. Ziet er uit als op de 
meeste scholen. Er kunnen 30 kinderen in. Wat 
opvalt: het zit er eigenlijk nooit helemaal vol. 
Kleine klassen dus. Je ziet ook dat alle leerlingen 
bezig zijn met hun eigen Chromebook.
Loop je door de gang, dan zie je dat iedereen de 
andere kinderen kent. Misschien is de school wat
groter dan je basisschool. Maar niet heel veel 

groter. Je voelt je gauw op je gemak.

Er zijn ook grotere lokalen. Je ziet leerlingen in witte 
jassen. Die doen allemaal praktisch onderzoek. 

Het meest opvallend: een groot lokaal met een  
laser-cutter, 3D-printers. En er is ook een kunstlokaal. 

Tof! Dat kan dus allemaal op de mavo! 

Iedereen kent je bij de locatie Hof van Delft 

van het CLD. We zijn een kleinschalige, 

knusse en gezellige school waar je je snel 

thuis voelt. 

Je hebt les op mavo- en havo-niveau in een 

2-jarige brugperiode. 

Je krijgt volop kansen om je talenten te ontdek-

ken en te ontwikkelen in talentvakken of in de 

opstroom naar de havo. 

Met je eigen Chromebook ben je helemaal bij 

de tijd en door de vele contactmomenten met 

je mentor ga je met vertrouwen een fijne

schooltijd tegemoet. 

Jij komt toch ook kijken?

WAAR JIJ 
WORDT GEZIEN!
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Volg een proefles. Voor je ouders/verzorgers is er een voorlichting.
>  woensdag 9 november  >  woensdag 30 november
>  maandag 14 november  >  donderdag 8 december
Schrijf je in via CLDlive.nl of scan de QR-code hieronder.

School-in-bedrijf
>  woensdag 11 januari  >  woensdag 8 februari   
>  woensdag 18 januari  >  woensdag 15 februari  
Vrije inloop tussen 13.30 en 15.30 uur. Aanmelden is niet nodig!

Digitale voorlichting & live chat
>  woensdag 25 januari 
Via CLDlive.nl of scan de QR-code hieronder.

Kom kennismaken!

Open huis
zaterdag 28 januari 

10:00 - 13:00 uur

“ Door de kleine 

school voel je je snel 

op je gemak en maak

 je snel nieuwe 

vrienden!

Hé, daar zitten een paar leerlingen pauze te houden. Zullen we die eens wat 
vragen?

Waarom zit jij op CLD Hof van Delft? En in welke klas?
Luca: “Ik zit in 2 mavo. Ik vind het hier gezellig; ik voel me hier echt 
thuis.”
Kim: “Ik had een advies voor mavo of havo. Ik haalde hoge cijfers in klas 
1 en toen kon ik naar 2 havo.”

Wat leer je hier eigenlijk op school?
Luca: ”Ik weet zeker dat ik examen ga doen in sport.”
Kim: “Nou, een heleboel gewone vakken zoals Nederlands, 
aardrijkskunde, wiskunde. Maar ook talentvakken. 
Dan kun je kijken waar je goed in bent. Misschien 
een creatief vak, of ondernemen. Maar ook sport 
en technologie. En als ik doorstroom naar havo op 
CLD Molenhuispad kan ik ook sport als examenvak 
kiezen of ik kan naar het technasium in havo 3.”

Ik heb nergens een gymzaal gezien. 
Waar sporten jullie dan? 
“In de zomer sporten we buiten. Maar in de winter aan 
de overkant van de straat. Echt een mooie sporthal. En: 
als je sport kiest ga je ook een keer op wintersport. 
Sorry, de bel. We moeten weer naar de les. Weet je wat? 
Kom kijken op het open huis!”

website www.chrlyceumdelft.nl | www.cldlive.nl
e-mail info@chrlyceumdelft.nl
telefoon  015 268 43 70
adres  Obrechtstraat 48 | 2625 XN Delft

Instagram  @cld_hvd
teamleider  
onderbouw T. (Tim) van Haeften

M
AV

O
 | 

H
AV

O
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Mavo, havo of allebei
Wij hebben een mavo-, havo-en mavo/havo-brugklas. 

In de mavo/havo-brugklas krijg je les op havoniveau en 
is er extra tijd voor uitleg en instructie. Voor elk vak 
krijg je een mavo- en een havocijfer. Aan het eind van 
leerjaar 1 of 2 stroom je door naar mavo of havo. 

Daltonuren
Elke week heb je vier daltonuren waarin je zelf 
mag bepalen aan welk vak je werkt. Zo sluiten de 
lessen beter aan op wat jij nodig hebt. 
Snap je iets niet bij wiskunde? Kies dan voor 
een daltonuur wiskunde zodat je om extra uit-
leg kunt vragen. Heb je nog wat leerwerk? Kies 
dan voor een daltonuur zelfstandig werken. 
Moeite met spelling? Kies voor een daltonuur 
Nederlands. 
Je mentor begeleidt je bij het maken van de  
keuzes en houdt je voortgang in de gaten.

Planners & Chromebook
Elk schooljaar is opgedeeld in vier periodes. 

Voor elk vak krijg je een periodeplanner waarin 
staat wat je in die periode gaat leren en doen.  

Samen met de daltonagenda leer je om je school-
werk goed te plannen. Je mentor helpt je hierbij.

Naast schoolboeken krijg je een Chromebook. Hiervoor 
hoef je niets te betalen. 

Wij zijn Stanislas Dalton Delft. Een kleine en 

gezellige daltonschool voor mavo en havo. 

In school is een duidelijke structuur. Zo weet jij 

altijd waar je aan toe bent. 

We leren je goed plannen. Zo houd je na school 

tijd over voor andere dingen! 

Ook buiten de lessen is van alles te ontdekken. 

Kies jij voor een DJ-workshop of speel je straks 

mee in de musical? Wat voor jou belangrijk is 

en wat je leuk vindt, daar draait het om. 

HET BEGINT 
BIJ JOU!
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website www.stanislasdaltondelft.nl
e-mail dalton@stanislascollege.nl 
telefoon  015 750 60 40
adres  Reinier de Graafpad 1 | 2625 DT Delft

Facebook  @stanislasDaltonDelft
Instagram  @stanislasdaltondelft

Extra begeleiding van je mentor
Bij ons heeft de mentor een extra belangrijke rol. Je hebt in de brugklas elke 
week twee mentoruren en een studieles. In deze lessen gaat het over 
studievaardigheden en sociale vaardigheden zoals omgaan met elkaar en 
hoe je je voelt op school.
Regelmatig heb je ook een persoonlijk gesprek met je mentor. Je  
bespreekt of je voldoende tijd aan elk vak hebt besteed. Of je de  
daltonuren efficiënt hebt gebruikt. En over wat je de komende tijd wilt  
verbeteren, etc? 
Jij en je ouders/verzorgers worden minimaal drie keer per jaar uitgeno-
digd voor een MOL-gesprek (Mentor, Ouder, Leerling).

Je ontdekt meer op onze school
Op het Stanislas Dalton Delft gaat het om meer dan 
het leren van vakken. Het gaat om je totale ontwik-
keling. Zelfkennis, zelfvertrouwen én goed omgaan 
met anderen vinden wij net zo belangrijk. Hier  
besteden we aandacht aan tijdens mentorlessen 
en projecten. 
Om je uit te dagen nog meer talenten te ontdekken, 
kun je elk schooljaar activiteiten kiezen. Een paar  
voorbeelden zijn: fotografie, sport, Anglia Engels,  
muziek, DJ of dans. Ook kan iedereen elk jaar meedoen 
aan een musical.
Ook kiezen de leerlingen elk jaar een goed doel waar 
we geld voor inzamelen. Leerlingen verzinnen zelf  
activiteiten. Enkele voorbeelden zijn een sponsorloop, 
kerstmarkt en lesmarathon. 

Ben jij nieuwsgierig geworden?
Kom dan een kijkje nemen tijdens het open huis, een  
lesjesavond of een oriëntatiemiddag. 

M
AV

O
 | 

H
AV

O
“ 

Ik schrijf me vaak 
in voor een daltonuur
wiskunde. Ik vind dat 

een moeilijk vak.

Lesjesavond 
Jij volgt lesjes. Ouders/verzorgers krijgen informatie. 
>  maandag 7 november  19:00  - 20:30 uur
>  woensdag 16 november 19:00  - 20:30 uur
>  dinsdag 22 november  19:00  - 20:30 uur
Meld je aan via de website.

Oriëntatiemiddag
Een rondleiding in een kleinschalige setting. 
>  maandag 21 november  16:00  - 17:00 uur
>  donderdag 24 november 16:00  - 17:00 uur
>  woensdag 11 januari  16:00  - 17:00 uur
>  vrijdag 10 februari  16:00  - 17:00 uur
Meld je aan via de website.

Kom kennismaken!

Open huis
vrijdag 3 februari

19:00 - 21:00 uur 
en

zaterdag 4 februari
10:00 - 13:00 uur
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Binnen sc Delfland werken het Christelijk 

Lyceum Delft (CLD) en het Grotius College 

(GC) samen. De school is kleinschalig van 

opzet: er zitten ongeveer 500 leerlingen op 

onze school. In ons overzichtelijke gebouw 

vind je al snel je weg. Iedere leerling heeft een 

mentor die je graag helpt.

Je bent welkom op sc Delfland met een advies 

voor de basisberoepsgerichte, kaderberoeps-

gerichte of kader-gemengde leerweg.  

SC DELFLAND: 
LOGISCH TOCH!!

Leren door doen
Onze lessen zijn afwisselend. Naast theorie krijg je bij 

ons ook veel praktijklessen. Je bent dan vooral aan het 
leren door dingen te doen. 
Je leert samenwerken, je eigen mening vormen 
en plannen maken. Ook worden er activiteiten  
georganiseerd, zoals projecten waarbij je met 
elkaar een wereldreis organiseert of onderzoek 
doet. 
Verder zijn er wendagen aan het begin van het 
jaar, uitstapjes en excursies. 

In de bovenbouw kun je kiezen uit een opleiding 
binnen “Techniek”, “Horeca”, “Zorg en Welzijn” 
en “Economie en Ondernemen”.

Identiteit
School gaat niet alleen over leren voor een  
examen. Het gaat ook over jezelf ontwikkelen. 
Wie ben je en wat vind je belangrijk? Hoe gaan 

we met elkaar om? 
Dat zijn allemaal onderwerpen waar we op onze 

school over praten. Iedereen is welkom als leerling 
zolang de mening en overtuiging van de ander  

gerespecteerd wordt.
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VM
BO

website www.sc-delfland.nl
e-mail info@sc-delfland.nl
telefoon  015 200 00 14
adres  Van Bleyswijckstraat 72 | 2613 RT  Delft

Facebook  @Scholencombinatie Delfland

Vriendelijk, duidelijk en veilig
Iedereen is uniek. Daar houden we graag rekening mee. Iedereen mag  
zichzelf zijn. Wij geven onze leerlingen vertrouwen en verantwoordelijk-
heid. We zorgen met elkaar voor een vriendelijke en gemoedelijke sfeer, 
waarin iedereen zich veilig voelt.

Ultramodern onderwijs in een mooi gebouw
De school is nieuw en ingericht om modern onderwijs te geven. Alle 
leerjaren gebruiken een eigen plein. Daar komen bijna alleen leerlingen 
uit jouw leerjaar. In de aula en de kantine kunnen alle leerlingen pauze 
houden.  

De onderbouw krijgt vooral les op de tweede  
verdieping. De bovenbouw krijgt les op de begane 
grond en de eerste verdieping. De (bovenbouw) 
praktijklokalen zijn professioneel ingericht: onder 
andere een keuken, een restaurant, een winkel, een 
salon en een hypermodern technieklokaal. 
De leerlingen in de onderbouw krijgen ook een  
aantal lessen in deze lokalen om kennis te maken met 
deze ‘beroepen’.      

Je krijg een eigen Chromebook! Het is belangrijk om  
digitaal vaardig te worden en daar krijg je dan ook les 
in! Ook wordt er tijdens de andere lessen vaak gebruikt 
gemaakt van het Chromebook. 
Bijvoorbeeld om te werken met de studiewijzers, waarin  
veel schoolwerk staat. De docenten kunnen in de  
studiewijzers meekijken en je vertellen hoe het gaat en 
tips geven.

“ Dit is écht de 
leukste school!

Informatieavond 
Deze avond is speciaal voor ouders/verzorgers. 

>  maandag 16 januari aanvang 19:30 uur 

Kom kennismaken!

Open huis
woensdag 25 januari 

17:00 - 20:00 uur
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Het Mercurius College start in augustus 

2023. Op het Mercurius College leer je met 

hoofd, hart en handen. 

Iedere dag heb je een vast ritme van periodeles, 

kunst- en vaklessen. Zo wissel je geconcen-

treerd werken en iets doen op een dag af. 

Naast de gewone vakken krijg je ook heel veel 

andere vakken zodat jij ontdekt wat je talenten 

zijn. Zo leer jij jezelf kennen en zie je ook de 

talenten van de ander! 

LEREN MET HOOFD, 
HART EN HANDEN

Veel afwisseling
We werken op het Mercurius College met periode- 

onderwijs. Drie weken lang, vijf ochtenden per week, 
krijg je een onderdeel van één schoolvak, bijvoor-
beeld spijsvertering van biologie. Je maakt zelf aan-
tekeningen van de les en je doet ook nog wat extra: 
bijvoorbeeld door een presentatie geven, kaarten 
tekenen, proefjes doen of zelfs een gedicht schrij-
ven. In de eerste en tweede klas wordt minimaal 
de helft van de periodes door jouw mentor zelf 
verzorgd. Na die drie weken volgt er een ander 
vak. Alle vakken komen zo aan de beurt, zodat 
je aan het einde van het schooljaar alle vak-
ken hebt gehad. De vakken die in periodevorm  
worden gegeven zijn Nederlands, wiskunde,  
natuurkunde, biologie, scheikunde, geschiede-
nis en aardrijkskunde.
In de middag volg je de vaklessen, dat zijn 
de talen Nederlands, Frans, Duits, Engels én  
wiskunde. Ook deze vakken worden zoveel  

mogelijk met hoofd, hart en handen gegeven. 
Als je goed bent in talen kan je ook Grieks en Latijn 

doen.

Je leert veel meer! 
We leren je ook andere dingen. Hoe kweek je groen-

ten, hoe kook je een maaltijd, hoe maak je een stoel? 
Door het maken leer je hoeveel tijd en aandacht er 

voor nodig is om iets moois of lekkers te maken. Andere  
producten die je in huis hebt worden waardevoller en je 

14



Kennismaken met de scholenKennismaken met de scholen

M
AV

O
 | 

H
AV

O
 | 

VW
O

website www.mercuriuscollege.nl
e-mail info@mercuriuscollege.nl
telefoon  06 362 982 00
adres  nog onbekend, hou de website in de gaten

Facebook  @Mercurius College
Instagram  @mercuriuscollege

kunt ze misschien ook repareren als ze kapot gaan. Deze vakken krijg je in 
blokken van 3 tot 6 weken. Naast al deze vakken krijg je ook nog tekenen, 
grafische technieken, schilderen, fotografie, boetseren en toneel. 
Op deze manier kan je van alles uit proberen om te zien waar jij goed in 
bent en wat je leuk vindt.
Het is echt niet nodig dat je creatief bent. In de kunst- en handvaardig- 
heidsvakken kan iedereen op zijn/haar eigen niveau meedoen. Alle 
leerlingen hebben daarnaast met hun klas elke week muziek tot het 
eindexamen. En natuurlijk heb je ook gym.

Kampen en feesten
Tijdens de kampen zoeken we de natuur op zoals in een 
survivalkamp. Verbinding met en respect voor natuur 
vinden we belangrijk en daar maken we graag tijd 
voor.
Door het jaar heen hebben we ook jaarfeesten die 
we met de hele school vieren. Zo hebben we het 
herfstfeest, waar we dingen doen die moed vragen, 
zoals in bomen klimmen. Tijdens het zomerfeest is 
er een grote picknick met iedereen, ook met ouders, 
broers en zussen. We vinden het belangrijk dat iedereen 
terecht kan op onze school. We hebben daarom door 
het jaar heen aandacht voor culturen en feesten.

Locatie 
Je bent vast heel benieuwd waar het Mercurius College 
komt. Helaas weten we dat op het moment van druk-
ken van deze gids nog niet. Kijk op onze website voor het 
laatste nieuws over de huisvesting!

“ Elke periode is het 
een verrassing welke 
opdracht je krijgt, bij 
scheikunde deden we 

buiten proefjes 
met vuur!

15

Informatieavond
Met informatie voor leerlingen en ouders/verzorgers.
>  dinsdag 15 november  aanvang 19:30 uur 

Informatieavond & proeflessen
Proeflessen voor leerlingen en informatie voor ouders/verzorgers. 
>  dinsdag 10 januari   aanvang 19:30 uur 

Locatie: zie website

Kom kennismaken!

Open huis
zaterdag 14 januari 

10:00 - 14:00 uur
Locatie: zie website
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Kom je binnen? 
Misschien heb je het CLD wel eens gezien, dat grote ge-

bouw met die blauwe bovenkant langs de provinciale 
weg. Heb je je afgevraagd: Hoe zou het daarbinnen 
zijn? Dan gaan we samen even kijken.

Even zoeken naar de ingang. Bij het hek op de Hen-
ri Dunantlaan loop je langs heel veel fietsenrek-
ken, die zijn nodig voor 1800 leerlingen. Binnen 
in de kleurrijke hal zie je kriskras leerlingen door 
elkaar lopen op weg naar hun lokaal. 
Bij de receptie helpen ze je. “Meer weten van 
het technasium? Loop maar rechtdoor, langs die 
grote trap waar al die leerlingen op zitten in hun 
pauze.” Je komt langs het kunstlokaal waar ie-
mand werkt aan een groot schilderij op een ezel. 
Dan zie je opeens een bijzonder, groot lokaal. 
Hier passen wel 4 klassen in! Daar zijn ze bezig 
met verf of klei, gebruiken hun chromebook, 
overleggen met elkaar, werken met de 3D-printer 

en om de hoek wordt getimmerd en gezaagd. Dit 
hoort allemaal bij de vakken in de HOT: Onderzoek 

& Ontwerpen (het technasiumvak), handvaardig-
heid en techniek.

Je gaat ook boven kijken. Daar zie je veel lokalen die 
op elkaar lijken. Aan de Franse vlaggetjes bijvoorbeeld 

en de wereldkaarten zie je om welk vak het gaat. Nog 
een trap op? Ja, op de tweede verdieping is een media-

theek, een computerlokaal, te veel om op te noemen. Best 
een grote school dus. 

Op het CLD, locatie Molenhuispad, is  

‘samen leren en leven’ heel belangrijk. 

Je krijgt les op havo- of vwo-niveau en we 

hebben een 2-jarige brugperiode. Je kunt  

ook kiezen voor Technasium of gymnasium. 

Wat is jóuw talent? Lees je veel, ben je creatief, 

goed in rekenen of juist goed in Engels? Of houd 

je ervan te experimenteren en dingen uit te  

zoeken? Kun je goed samenwerken? Houd je 

van sport? Sta jij graag op het podium of zet 

je je graag in voor duurzaam leven? Dan zit je 

goed bij ons op school!

       VOOR 
JOUW TOEKOMST
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Sport? Op zoek naar de gymzaal. Onderweg zien de lokalen er anders uit: 
tafels met kranen, witte jassen, microscopen en kasten met laboratori-
umspullen. Dit is het Science Lab voor biologie, natuurkunde en schei-
kunde. Nog even verder en je komt bij de gymzalen. In de zomer wordt 
trouwens meestal buiten gesport. Nog even verder lopen. Hoor jij dat 
ook? Daar klinkt muziek, er wordt gezongen, gedrumd en keyboard 
gespeeld. Vlakbij is de aula met een groot podium. Zie jij jezelf al op-
treden of dansen op een schoolfeest? Ernaast is de kantine. Het is een 
gezonde school, met lekkere broodjes mmm... 

Ik zie leerlingen in de banken, die gaan we nog wat vragen:

Vond je het moeilijk om te wennen aan deze 
grote school?
“Het begin was even wennen maar je kent best snel 
de weg. Ik vond het wel lastig dat ik alles mee moest 
nemen in mijn rugzak. Gelukkig heb ik een kluisje 
waar ik spullen in doe als ik die niet nodig heb. Ik 
vond het best spannend de eerste dag maar het went 
snel en je maakt nieuwe vrienden. Alleen het huiswerk 
dat is nog niet mijn hobby maar het lukt wel.” 

Waarom heb je voor deze school gekozen? 
“Ik ben op de open dag geweest en ook een keer bij een 
inloopmiddag. Ik vond het gelijk een leuke school, en ik 
voelde me thuis. Leuk dat je kwam kijken maar nu gaat 
de bel en moet ik naar mijn volgende les! Tot ziens!”

website www.chrlyceumdelft.nl | | www.cldlive.nl
e-mail info@chrlyceumdelft.nl
telefoon  015 268 43 30
adres  Molenhuispad 1 | 2614 GE Delft
teamleider 

Instagram  @cld_mhp
teamleider  
brugklassen Y. (Yuri) Oostvriesland

“ Wij zijn een 

gezellige school, 

waar je jezelf snel 

thuis voelt.
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Kom kennismaken!

Open huis
zaterdag 28 januari 

10:00 - 13:00 uur

Lesjesmiddag 
Volg een proefles. Voor je ouders/verzorgers is er een voorlichting.
>  woensdag 9 november  >  woensdag 30 november
>  maandag 14 november  >  donderdag 8 december
Schrijf je in via CLDlive.nl of scan de QR-code hieronder.

School-in-bedrijf
>  woensdag 11 januari  >  woensdag 8 februari   
>  woensdag 18 januari  >  woensdag 15 februari  
Vrije inloop tussen 13.30 en 15.30 uur. Aanmelden is niet nodig!

Digitale voorlichting en live chat
>  woensdag 25 januari 
>  woensdag 8 februari (over Technasium)
Via CLDlive.nl of scan de QR-code hieronder.

17



Kennismaken met de scholenKennismaken met de scholen

Een persoonlijke school met uitdagend  

onderwijs, dat vind je bij het Stanislascollege 

Pijnacker!

In ons mooie gebouw werken we met          .

maximaal vijf lessen per dag in de onderbouw 

en tijd voor ondersteuning en het maken van 

huiswerk. Hierdoor neem je minder huiswerk 

mee naar huis.

Onze leerlingen zeggen dat ze zich prettig  

voelen op onze school. Daar zijn wij trots op!

Zien we je binnenkort in onze school?  

STERK 
DE WERELD IN

Iedereen, dus ook jij, leert op zijn eigen manier. Daarom 
beslis jíj op onze school hoe je schooldag eruit ziet. 

Je kiest zelf wanneer en welke flexuren je volgt. 
Met MyFlex heb je elke week vier flexuren naast je  
gewone lessen. Je kan kiezen uit FlexSupport  
(extra uitleg), FlexStudy (zelfstandig werken) of 
FlexChallenge (extra uitdaging). Je coach helpt 
je om de beste keuzes te maken. Zo leer je  
zelfstandig te denken én te doen. Belangrijk, want  
daarmee ga je sterk de wereld in.
Elke les duurt 60 minuten. Je hebt maximaal vijf 
lessen op een dag. Dit zorgt voor meer rust in je 
schooldag. Ook heeft de docent meer tijd om je 
op maat te ondersteunen en kan hij/zij de les 
afwisselender indelen.
Voor elk vak heb je een studieplanner. Zo weet 
je altijd waar je aan toe bent. De plenda - een 
speciale agenda die je van ons krijgt - helpt je 

met het plannen van je schoolwerk.
Natuurlijk helpen we je hierbij.

Persoonlijke begeleiding van je coach
Gelukkig sta je er op onze school niet alleen voor. Je 

wordt begeleid door je eigen coach. Elke klas heeft 
twee coaches. Zo kunnen wij je intensiever begeleiden. 

De coach helpt je met het wennen op school en je kan 
altijd bij hem/haar terecht met vragen.

Regelmatig heb je een persoonlijk gesprek met je coach. 
Drie keer nodigt je coach jou en je ouders/verzorgers uit voor 

een gesprek over hoe het met je gaat en om doelen te stellen 
voor de komende periode. 

:
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website www.stanislascollege.nl/pijnacker
e-mail scp@stanislascollege.nl 
telefoon  015 750 60 30
adres  Sportlaan 3A | 2641 AZ Pijnacker

Facebook  @StanislasSchool
Instagram  @stanislascollegepijnacker

Plaatsing op het hoogste niveau
Wij hebben brugklassen op mavo-, havo- en vwo-niveau en een vwo-klas 
met plusmodules. Bij een gemengd advies start je in principe op het 
hoogste niveau. Dit houdt in dat je met een mavo/havo-advies in de 
havo-brugklas start. Zo dagen we je uit om het beste uit jezelf te halen.

Kun jij wat extra uitdaging gebruiken?  
Op zowel mavo, havo, atheneum als gymnasium kun je voor extra 
uitdaging kiezen met FlexChallenge. Bijvoorbeeld dansen, beleggen, 
Spaans, debat, Anglia, 3D-printen, programmeren, CrossFit. Of speel jij 
liever mee in een musical?
Op onze school kun je ook kiezen voor extra vakken. 
Vanaf de derde klas kun je vakken waar je goed in 
bent op een hoger niveau volgen. Zo kun je een ge-
mengd mavo/havo- of havo/vwo-diploma halen. 
Ook kun je kiezen voor bijzondere vakken, zoals: 
NLT (Natuur, Leven & Techniek), drama, LO2 (extra 
sportvak) en INFT (informatietechnologie).
Ook buiten de lessen is van alles te ontdekken. 
Ben je muzikaal? Doe mee met live-on-stage. Heb je 
talent voor techniek? Doe mee met de First Lego League 
of word lid van het techniekteam.

Uitdaging voor onze vwo’ers
Heb je een vwo-advies en ben je op zoek naar extra uit-
daging? Kies dan voor de vwo-klas met plusmodules! In 
deze brugklas krijg je extra lessen in Spaans, program-
meren en klassieke cultuur. Na het volgen van klassieke 
cultuur kun je een goede afweging maken of het gymna-
sium wat voor jou is. Je kunt ook deelnemen aan mas-
terclasses, pre-universitaire trajecten of webclasses van 
een universiteit.

“ “Je eigen 

keuzes maken. 

Dat vind ik fijn.”

Voorlichtingsavond 
Met informatie voor ouders/verzorgers 
>  woensdag 23 november 19:00 - 21:00 uur

School-in-bedrijf
Jij en je ouders/verzorgers krijgen een rondleiding 
door de school, terwijl de lessen in volle gang zijn. 
De data staan op onze website. 
Meld je aan via de website of de QR-code hieronder.

Kom kennismaken!

Open huis
vrijdag 18 november

15:00 - 17:00 uur 
en

zaterdag 19 november
10:00 - 13:00 uur

en

vrijdag 3 februari
19:00 - 21:00 uur
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Een wereld vol mogelijkheden
Stanislascollege Westplantsoen staat bekend om de vele 

mogelijkheden, tijdens en na de lessen. Hierdoor kun 
jij het onderwijs nog beter afstemmen op wat jij leuk 
vindt en waar je nieuwsgierig naar bent. 
We bieden vakken aan die je niet op iedere school 
tegenkomt, zoals: filosofie, Chinees, onderzoeken 
& ontwerpen, wiskunde D, bewegen sport & 
maatschappij en maatschappijwetenschappen. 
Ook kun je meedoen aan uitdagende pre-univer-
sitaire programma’s en internationaal erkende 
certificaten halen voor de talen Chinees, Spaans, 
Engels (Cambridge Track), Frans en Duits. 
Al deze extra’s zijn een waardevolle aanvulling 
op je opleiding en kunnen de toegang tot een  
studie of stageplaats - zelfs in het buitenland - 
vergemakkelijken.  
Ook na schooltijd zijn er volop activiteiten, zoals: 
het koor, orkest, het Stanislas Tech Team, toneel, 
sport, olympiades, open podia en nog veel meer. 

De ‘Zachte Landing’
In de brugklas krijg je de eerste periode de tijd om 

in alle rust en zonder prestatiedruk te wennen aan 
onze school en het voortgezet onderwijs. We noemen 

dat “De Zachte Landing”. Er is extra aandacht voor 
groepsvorming, plannen en leren leren. De cijfers die 

je in deze periode haalt, tellen nog nauwelijks mee. 
Aan het einde van de brugklas stroom je door naar havo,  

atheneum, gymnasium of gymnasium-plus.

Welkom bij Stanislascollege Westplantsoen. 

Volgend jaar bestaat onze school alweer 

75 jaar. 

De meeste leerlingen kiezen onze school  

vanwege de gezellige sfeer én de wereld aan 

mogelijkheden. 

De gezelligheid zorgt voor een leuke schooltijd. 

De vele mogelijkheden zorgen voor een extra 

uitdagende en waardevolle opleiding. 

Ben jij benieuwd naar wat wij jou allemaal 

kunnen bieden? Kom dan  een keer langs en 

ontdek of onze school ook bij jou past. 

 

EEN WERELD VOL
MOGELIJKHEDEN!
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website www.stanislascollege.nl/westplantsoen
e-mail scw@stanislascollege.nl 
telefoon  015 750 60 50
adres  Westplantsoen 71 | 2613 GK Delft

Facebook  @stanislascollegewestplantsoen
Instagram  @stanislaswestplantsoen

“ Het schooljaar 
begon met een kennis-

makingsweek. Zo leerde 
ik mijn klasgenoten
 en de school snel 

kennen.

Maatwerkuren: versterken of verdiepen
Elke week heb je drie of vier maatwerkuren. Je kunt dan kiezen voor een 
extra les in een vak dat je moeilijk vindt en/of les in een vak waar je juist 
meer over wilt weten. Zo sluiten de lessen beter aan op wat jij nodig 
hebt én leuk vindt. Samen met je mentor overleg je welke maatwerk-
uren je het beste kunt kiezen.
 
Rust in je schooldag
Een lesuur duurt 60 minuten. Dat is langer dan op de meeste scholen.  
Hierdoor heb je minder leswisselingen en meer rust in je dag.  
Door de extra tijd kan een docent de les afwisselender  
indelen en is er meer tijd jou en je klasgenoten op maat 
te ondersteunen. 

Vwo-plus en gymnasium-plus
Als nu al duidelijk is dat je meer aankunt dan het 
vwo, is de vwo-plusklas misschien iets voor jou! 
In deze klas wordt de lesstof ingekort, waardoor 
ruimte ontstaat voor extra vakken. Deze zijn: Chinese 
cultuur, denklessen, klassieke cultuur en science. Als 
je deze klas goed aankunt, kun je aan het einde van de 
brugklas doorstromen naar het gymnasium-plus. 
 
Chromebooks & planners
Bij je start op onze school krijg je een Chromebook. Dit 
hoef je niet zelf te betalen. Je gebruikt het Chromebook 
in de les en thuis. Natuurlijk werk je ook met boeken en 
schriften. Voor elk vak heb je een planner waarin staat 
wat wat je per week voor het vak moet doen. 
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Volg een lesje
Jij volgt een les naar keuze. Ouders/verzorgers krijgen informatie. 
>  woensdag  16 november   einde middag of avond
>  donderdag 17 november einde middag of avond
>  maandag 16 januari  einde middag of avond
>  dinsdag 17 januari  einde middag of avond
Meld je aan via de website.

School-in-bedrijf
Een rondleiding terwijl de lessen bezig zijn. 
>  woensdag  12 oktober  14:00  - 15:15 uur
>  woensdag  2 november  14:00  - 15:15 uur
>  woensdag 16 november  14:00  - 15:15 uur
>  woensdag  11 januari   14:00  - 15:15 uur
Meld je aan via de website.

Kom kennismaken!

Open huis
vrijdag 3 februari

19:00 - 21:00 uur 
en

zaterdag 4 februari
10:00 - 13:00 uur
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Dé school voor praktijkonderwijs in Delft 

en omstreken!

>   Kleinschalige gezonde school

>   5 uitstroomrichtingen 

>   Goed pedagogisch klimaat

>   MBO1 / Entree opleiding

>   Wij bieden meer dan dan 50 verschillende      

     brancheopleidingen aan 

>  PrO-zorg klas

Laurentius de Praktijkschool biedt praktijk-

onderwijs vanuit een kleine, veilige setting. 

We bereiden onze leerlingen voor op MBO en 

werk. 

LAURENTIUS 
BRENGT JE NAAR 
DE TOEKOMST

Kleinschalige gezonde school
Doordat we een kleine school zijn, kent iedereen elkaar. 

In onze keuken, winkel, restaurant,  technieklokaal,  
kluslokaal en ons verzorgingslokaal leer je alles wat 

nodig is om later zo zelfstandig mogelijk te kunnen 
leven en werken. 
In een klas zitten ongeveer 16 leerlingen, een  
praktijkles volg je met 8 leerlingen. Daardoor 
hebben de docenten echt aandacht voor je en 
kunnen ze je stap voor stap begeleiden met 
voldoende aandacht. Theorielessen krijg je de 
eerste drie jaar van je mentor. Hierna krijg je 
les in één van onze vijf uitstroomrichtingen:  
Techniek, Horeca, Groenverzorging, Detail- 
handel of Zorg & Welzijn.

We zijn een Gezonde School, dat betekent dat 
we een gezonde kantine hebben en dat we de 
lessen graag afwisselen met veel leuke, sportieve 
en gezonde activiteiten. Veel bewegen zorgt voor 
een  gezonde leefstijl. Hou je van sport? 

Vanaf klas 3 kun je bij ook je diploma halen 
voor de cursus Sport P.A., dit is een aanvullende  

sportopleiding gericht op het organiseren van sport- 
activiteiten.

Goed pedagogisch klimaat
We vinden het belangrijk dat jij jezelf kan zijn op school 

en dat je gaat werken aan je toekomst. We staan voor je 
klaar als je hulp nodig hebt, maar dagen je ook uit om zelf 

keuzes te leren maken. 
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We willen dat je met plezier naar school komt en dat je 
je veilig voelt. Daarom hebben we duidelijke afspraken 
en gaan we respectvol met elkaar om. 

Op school hebben we ook een PrO-zorgklas, deze klas 
is voor leerlingen met een specifieke ondersteunings- 
behoefte (zoals bijvoorbeeld autisme). Er wordt meer 
rust, voorspelbaarheid, structuur en stilte geboden  
zodat jij je kunt concentreren op je werk.

Intern je MBO diploma halen
Aan het eind van de praktijkschool 
zijn er verschillende mogelijk- 
heden. Je kunt ervoor kiezen om na 
het behalen van je Praktijkschool- 
diploma te gaan werken, maar 
op onze school kun je ook in het 
vierde- en vijfde leerjaar je Entree- 
diploma halen als je graag verder 
wilt leren. 
Het Entree-diploma staat gelijk aan MBO 
niveau 1 en is je startbewijs om verder te 
gaan naar MBO 2.

Wil je je inschrijven?
Er wordt eerst een kennismakend gesprek gevoerd met 
jou en je ouders/verzorgers, met daarbij een rondleiding 
door de school. Tijdens deze afspraak kun je meteen  
ingeschreven worden.

“ Het was voor mij best 
moeilijk om een school te 

vinden die bij me past. 
Ik ben juist goed in het 

werken met mijn handen. 
Hier doe je dat veel meer. 

website www.depraktijkschool.nl
e-mail info@depraktijkschool.nl 
telefoon  015 214 65 23 
adres  Kappeyne van de Coppellostraat 28 
 2613 XP Delft

Facebook  @depraktijkschool
Instagram  @laurentius.de.praktijkschool

Groep 8-lesmiddag
>  vrijdag 11 november  12:30 - 15:00 uur 
>  vrijdag 18 november  12:30 - 15:00 uur
>  vrijdag 25 november  12:30 - 15:00 uur

Op afspraak
Jij en je ouders/verzorgers zijn het gehele schooljaar welkom 
om de school te bezoeken en kennis te maken met leerlingen 
en leerkrachten. Neem contact met ons op via de gegevens 
onderaan op deze pagina.

Kom kennismaken!

Open huis
woensdag 1 februari 

15:00 - 19:00 uur
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Wanneer kies jij voor PrO Grotius? 

We geven je 3 goede redenen:

1. Omdat je wilt leren in de praktijk en 

niet de hele tijd met je neus in de boeken 

wilt zitten.

2. Omdat je je kansen op goed werk wilt  

vergroten. Je wilt een beroep leren waar in 

de toekomst behoefte aan is.

3. Omdat je van een rustige school houdt.  

Eén met kleine klassen en weinig  

verschillende docenten.

Gelden deze redenen voor jou? Dan past PrO 

Grotius je als gegoten.

SAMEN ZIJN 
WIJ PRO GROTIUS!

Praktijkonderwijs: leren door te doen
Zittend leren, aan een tafeltje? Dat is niks voor jou.

Jij leert veel liever door te doen. Waarbij je je vaardig- 
heden in de praktijk ontwikkelt. Vaardigheden waar 

grote behoefte aan is in de Nederlandse maatschappij. 

Op PrO Grotius leer je voornamelijk door praktijk- 
vakken en stages. Er hoort ook theorie bij, maar 
niet te veel. Zelf heb je ook invloed op het  
onderwijs: met je mentor bespreek je wat je wilt 
leren. En hoe je jouw krachten het beste kunt 
benutten.

Jóuw talenten, jóuw keuzes
PrO Grotius is een school waar jij jezelf kunt zijn. 
Waar je de kans krijgt te laten zien wat je kunt. 
Zo ontdek én ontwikkel je je talenten.
Wij vertrouwen erop dat jij zelf de juiste keuzes 
kunt maken. Keuzes over wat je leert, hoe je 
leert en wat het beste is voor jouw toekomst.  

Natuurlijk coachen en begeleiden de docenten je 
hierbij.

Heb je bij ons je praktijkschooldiploma behaald? 
Dan kies je zelf wat je daarna doet: verder leren 

in de bovenbouw van het vmbo óf op het mbo, of  
direct gaan werken.

Schakelklas vmbo: 
succesvol overstappen naar het vmbo

Is voor jou de overstap naar het vmbo nog te groot, dan kun 
je bij ons in alle rust een tussenstap maken.
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In onze schakelklas bereiden we je voor op de bovenbouw van het vmbo- 
basis. Je krijgt praktijkvakken als gym, koken en techniek. Ook leer je  
sterker in je schoenen te staan en beter met anderen om te gaan door 
onder andere de Rots & Water-lessen. 
Je komt in een kleine groep en krijgt te maken met een klein aantal 
docenten. Ook krijg je een mentor. Met hem of haar heb je gesprekken 
over hoe het met je gaat, wat je doelen zijn en hoe je deze wil en kan 
bereiken.

Entree-opleiding: doorstromen naar het mbo
Heb jij je diploma voor de praktijkschool en wil je nu een 
start maken om verder te leren? Dan kun je bij ons  
direct doorstromen naar de Entree-opleiding. Hier 
word je opgeleid als assistent in bijvoorbeeld de  
detailhandel, horeca, zorg of techniek.
Uiteraard krijg je veel praktijklessen. Je loopt ook 
2 dagen per week stage. Daarnaast volg je enkele  
theoretische vakken als Nederlands, rekenen en 
burgerschap. Dit alles doe je in kleine klassen. 
 Waarbij je goed begeleid wordt. 
Na deze opleiding ben je goed voorbereid op een  
vervolgopleiding in het mbo, niveau 2.

Veel meer dan leren alleen
Hopelijk is het duidelijk geworden: bij PrO Grotius draait 
het niet alleen om goede cijfers. Wij vinden het minstens 
zo belangrijk dat je ontdekt wie je bent, wat je kunt en 
wat je wilt. En dat je je daar goed bij voelt. Zodat je vol 
zelfvertrouwen jouw plek verovert in de maatschappij. 
Díe plek willen we voor jou zijn, de komende 4 jaar.

“ 
Leren in de praktijk –

 en direct doorstromen 

naar het mbo. 

Groep 8-dag
Voor groep 8 leerlingen organiseren wij onze groep 8 dag. Je leert 
onze school en docenten kennen door een dagje mee te lopen. 
>  maandag 16 januari 
Aanmelden kan via: info@progrotius.nl

Praktijkmiddagen
Grijp je kans om op woensdagmiddag echte praktijklessen te 
volgen op onze school!
>  woensdag 9 november  12:30 - 15:00 uur
>  woensdag 16 november  12:30 - 15:00 uur
>  woensdag 23 november   12:30 - 15:00 uur
Schrijf je in via: info@progrotius.nl

Kom kennismaken!

Open huis
woensdag 25 januari 

17:00 - 20:00 uur

website www.progrotius.nl
e-mail info@progrotius.nl
telefoon  015 800 00 01
adres  Vulcanusweg 258 | 2624 AV Delft

Facebook  @praktijkschoolgc 
Instagram  @progrotius
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At International School Delft you will  

follow, together with a diverse group of  

international students, the high-quality  

Middle Years Programme (MYP) of the  

International Baccalaureate. 

The MYP programme is challenging and  

flexible and will equip you with the skills that 

are needed for a successful future. 

As a smaller school, we offer a friendly  

community where new students feel welcome 

and find it easy to make new friends.

INSPIRING 
LEARNING FOR 
A SUSTAINABLE 
FUTURE

International Baccalaureate
International School Delft is an authorized IB  

(International Baccalaureate) world school, offering 
 the IB Middle Years Programme at Secondary school. 
IB World Schools share a common philosophy 
- a commitment to high-quality challenging,  
international education. The MYP programme  
specifically encourages students to become active, 
compassionate, and lifelong learners with a  
global mindset. The IB programme also  
encourages students to think critically and  
independently, while motivating them how to 
inquire logically and carefully. From 2023-2024, 
the IB Diploma Programme (DP) will be added 
to the ISD Secondary curriculum. 

Approaches to Learning
A real strength of the MYP is the emphasis 
placed upon Approaches to Learning (ATL). As 
a student, you will be supported to improve  

yourself at finding and evaluating information 
and organizing yourself and your work. In the MYP 

classes, you will work on developing essential skills 
in technology, collaboration, and communication. 

The following ATL skill categories are practiced in all 
MYP subjects in a way that is relevant to each subject 

and discipline: communication, self-management,  
thinking, social, research.
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website www.internationalschooldelft.com
e-mail admin@internationalschooldelft.org
telefoon  015 820 02 08
adres  Colijnlaan 2 | 2613 VZ Delft

Facebook  @internationalschooldelft
Instagram  @isdnetherlands

Innovation, Design & Technology
We have a close connection with Delft University of Technology. As a result 
of this partnership, you will get the opportunity to work on a variety of 
joint projects, often focused on Design Thinking. Design and technology 
are particularly important at ISD. In addition to the use of lesson books, 
the MacBook is used as a key learning tool. Laptops are used for online 
lesson work, projects, assignments, and research. 
At ISD, we will support you to develop the digital skills that are  
necessary for successful learning in the 21st century.

IB Diploma Programme
After the IB MYP programme, students can continue 
their studies with the IB Diploma Programme. This 
rigorous 2-year programme prepares students with 
the knowledge, skills and attitudes to do well at 
university and life outside the university. Students 
study 6 subjects from different subject groups, and 
three core elements and complete examinations 
at the end of the programmes, resulting in an IB  
Diploma. 

Facilities
ISD Secondary is located at the Colijnlaan in Delft. It 
offers an attractive learning environment with all the 
facilities required for the MYP inquiry-based learning. 
For some lessons, we make use of the close-by Satellite 
campus that offers excellent facilities especially for Art 
and Design. The Satellite campus is located within the 
Stanislascollege Krakeel. Plans for a state-of-the-art new 
building, to be located on the Delft University campus, 
are well underway.

“ 
 

I was welcomed
 into this school with 

open arms like no 
other school I have 

ever been to.

Private Tour
We offer a private tour of the school when you Register your 
Interest via the OpenApply platform on our website.
Students can be admitted throughout the year, providing 
there is availability in the group.

Virtual Tour
Curious about the school and cannot wait for the Open Day? 
Check our 360 tour and our short video
‘A Day at ISD Secondary’ on our website. 

Visit our school!

Open Day
Wednesday 22 February

1:30 PM - 4:00 PM
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Aanmelden op één van onze scholen
Vanaf zaterdag 11 februari kunt u uw kind aanmelden. 

Elke school heeft een eigen aanmeldformulier. Deze 
kunt u downloaden vanaf de website of meenemen 

tijdens een voorlichtingsmoment van de school. 
Sommige scholen hebben een digitaal aanmeld- 
systeem op de website. De volledige procedure van 
de aanmelding staat op de website van de school.

Plaatsing en toelating
Als uw kind uiterlijk 24 februari is aangemeld, 
ontvangt u op woensdag 5 april bericht over de 
plaatsing.

Is uw kind geplaatst, maar kiest 
uw kind voor een andere school? 

Stuur dan 5 of 6 april een bericht naar 
de school om de plaats te annuleren. 

Vanaf 11 april plaatsen de scholen op hun  
website of ze nog plek hebben in de brugklassen. 

Als uw kind nog geen plek heeft op een school, 
kunt u uw kind vanaf 11 april aanmelden. De school 

geeft dan zo snel mogelijk bericht over de plaatsing. 

Aangemeld op meerdere scholen ?
Als uw kind op meerdere scholen is aangemeld, is 

het belangrijk om aan te geven welke school de eerste  
keuze is. De code die toegang geeft tot het onderwijskundig  

rapport kan namelijk slechts éénmaal worden gebruikt. 
              

Is uw kind enthousiast over een school in 

Delft of Pijnacker en wilt u uw kind graag 

aanmelden? 

Op deze pagina geven wij informatie over de  

aanmeldprocedure. Bij vragen kunt u altijd 

contact opnemen met de school. 

Deze informatie is niet van toepassing op de International School 

Delft. Op hun website staat de voor hun geldende aanmeld- 

procedure beschreven.

AANMELDEN OP EEN
SCHOOL IN DELFT 
OF PIJNACKER

28



Kennismaken met de scholenKennismaken met de scholen

A
A

N
M

EL
D

EN
 

                 Als de eindtoets-score anders is dan het advies
               In het advies van je basisschool is de score van de eindtoets meestal  
      niet meegenomen, omdat deze later wordt afgenomen.
Als de score van de eindtoets lager is dan het advies, blijft het advies van 
de basisschool staan. Er verandert dus niets. Als de eindscore hoger is 
dan het advies van de basisschool, dan kan de basisschool het advies 
bijstellen. Op basis daarvan kan de middelbare school de plaatsing 
aanpassen. Dit is alleen mogelijk als er nog plek is op de school of in 
de betreffende brugklas. 

Tijdpad  aanmelding

Wat heb je nodig voor de aanmelding?

Ingevuld en ondertekend aanmeldformulier
Het aanmeldformulier is verkrijgbaar op de middelbare school van 
uw keuze of kunt u downloaden vanaf de website van de school. Voor  
sommige scholen is het mogelijk om uw kind digitaal aan te melden.  

Adviesformulier
Op dit adviesformulier staat een code waarmee de school toegang krijgt 
tot het onderwijskundige rapport van uw kind.

  
LET OP!
Deze code kan slechts één keer worden gebruikt. Zodra een school  
de code gebruikt, is het onderwijskundig rapport voor andere scholen 
niet meer toegankelijk. Als uw kind zich op meerdere scholen heeft 
aangemeld, is het daarom om belangrijk om goed aan te geven welke 
school de eerste keuze is. 

Relevante overige formulieren en verklaringen
Als uw kind in het bezit is van een verklaring omtrent dyslexie, ADHD of 
iets anders, is het belangrijk om de school hiervan op de hoogte te stellen.  

Oriëntatie op middelbare scholen vanaf september 

Ontvangst advies(formulier) van basisschool

Aanmeldperiode 11 - 24 februari

Bericht over de toelating/plaatsing 5 april

Bericht aan middelbare school als u géén gebruik maakt van de plaatsing 5- 6 april

Tweede aanmeldperiode vanaf 11 april

uiterlijk 10 februari
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Sommige leerlingen hebben extra

 ondersteuning nodig. Hiervoor kunnen 

verschillende redenen zijn, bijvoorbeeld 

autisme, AD(H)D, dyslexie of een lichamelijke 

beperking. 

Scholen verschillen in de ondersteuning die zij 

aanbieden. In het schoolondersteuningsprofiel 

(SOP) van elke school staat beschreven welke 

ondersteuning mogelijk is. Door de SOP’s te 

lezen en te vergelijken, ontdekt u welke school 

het beste aansluit bij de zorgbehoefte van uw 

kind. De SOP’s staan op de websites van de 

scholen. 

ALS UW KIND EEN 
ZORGBEHOEFTE 
HEEFT

Aanmelden met een zorgvraag
U kunt bij de aanmelding aangeven of en welke on-

dersteuning uw kind nodig heeft. Ook de basisschool  
informeert de school van voortgezet onderwijs waar 

u uw kind heeft aangemeld. Daarbij wordt gebruik 
gemaakt van het onderwijskundig rapport (OKR). 
In dit OKR staan de vorderingen, leermogelijk- 
heden en onderwijsbehoeften van uw kind  
beschreven. Met dit rapport kan de opvolgende 
school zorgen voor een doorlopende leer- en 
ontwikkellijn. 

Soms kiest de school voor 
een gesprek met u en uw kind
Wanneer uit het OKR van de basisschool 
of uit uw informatie bij de aanmelding 
naar voren komt dat uw kind extra  
ondersteuning nodig heeft, kan de school van 
voortgezet onderwijs ervoor kiezen om u en uw 
kind uit te nodigen voor een gesprek. In de mees-
te gevallen gebeurt dit overigens niet. 

Naar aanleiding van het gesprek stelt de school 
een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) of  

begeleidingsplan op. Als de school het nodig 
vindt, nodigt ze een medewerker van het Samen- 

werkingsverband VO Delflanden uit om met u, uw  
kind en de school mee te denken over de best passende 

ondersteuning. 
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Als de school de benodigde zorg niet kan bieden
Wanneer blijkt dat de school van aanmelding de zorg, die uw kind nodig 
heeft, niet kan bieden, gaat de school samen met u en uw kind op zoek 
naar een andere, beter passende school. Dit proces is onderdeel van de 
zorgplicht van elke school. Hier heeft de school maximaal 10 weken de 
tijd voor.   

Vragen over de overstap naar het VO 
Wanneer u vragen heeft over de overstap naar het voortgezet onder-
wijs, dan bespreekt u deze in eerste instantie met de basisschool van 
uw kind of met de school van voortgezet onderwijs waar u uw kind 
heeft aangemeld. Deze scholen kunnen bepalen of het nodig is om het 
SWV VO Delflanden te betrekken.

Ouder- en Jeugdsteunpunt 
Soms kan het voor een ouder of een jongere echter prettig zijn om met een  
onafhankelijke instantie over passend onderwijs en ondersteuning te praten. U en 
uw kind kunnen hiervoor terecht bij het Ouder- en Jeugdsteunpunt dat is gekoppeld aan 
het SWV VO Delflanden. Op de website van het samenwerkingsverband  kunt u lezen op welke 
manier u in gesprek kunt komen met dit steunpunt.

website www.swvvo-delflanden.nl
e-mail info@swvvo-delflanden.nl
telefoon  015 285 55 54

Helpdesk voor vragen over de overstap
van PO naar VO: povo@swvvo-delft.nl  

Passend onderwijs betekent dat alle kinderen een plek krijgen op een school. Ook als zij extra  

ondersteuning nodig hebben. Daarvoor werken scholen samen in een samenwerkingsverband.  

Samen zorgen deze scholen ervoor dat leerlingen, die extra ondersteuning nodig hebben, een  

passende onderwijsplek krijgen op een school binnen het samenwerkingsverband. 

Kan een school de benodigde ondersteuning niet bieden? Past een andere plek beter bij de  

leerling? Dan overlegt de school met de ouders/verzorgers. Na instemming van de leerlingen  

ouders/verzorgers organiseert de school de overstap van de leerling naar de andere school.  Dit valt 

onder de zorgplicht van de school. Zo hoeven ouders/verzorgers niet zelf met hun kind te zoeken 

naar een passende onderwijsplek. 
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SPassend onderwijs, wat houdt dat in ?
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Wij wensen je 

veel succes met je 

schoolkeuze!


