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•	 VAKMANSCHAPSROUTE/
ZESJARIGE TECHNIEKOPLEIDING
Vraaggerichte opleiding voor
een baan in de techniek
• PERSOONLIJK ONDERWIJS
	Passie als kompas: leren vanuit
eigen interesse en motivatie
• LOOPBAAN LEREN
Persoonlijke oriëntatie, reflectie
en loopbaanbegeleiding
• SAMENWERKING BEDRIJFSLEVEN
Overeenkomst regionaal bedrijfsleven voor optimale afstemming
en veel buitenschools leren
• TOPSPORT TALENTSCHOOL
	Stimuleert de combinatie van
studie en topsport
• BUITENSCHOOLS LEREN
	Leren in de echte wereld
• KOERS-VMBO
• KUNSTKLASPLUS
• SPORTSTROOM

PHILIPS VAN HORNE
MAVO, HAVO, 2-JARIGE
MAVO-HAVO BRUGKLAS

HET COLLEGE WEERT
ATHENEUM, GYMNASIUM

BRAVO! COLLEGE CRANENDONCK
VMBO BASIS EN KADER,
MAVO, HAVO EN ATHENEUM,
TECHNIEK

• MUSICLINE
Een carrière waar muziek in zit
• TOPSPORT TALENTSCHOOL
	Stimuleert de combinatie van
studie en topsport
• SPORTLINE
• 	KUNST- EN CULTUURSCHOOL
	Exposities, Van Horne Pop,
muziekgala, Unplugged
• OPSTROOMPROGRAMMA’S
Programma’s voor leerlingen die
meer kunnen en willen
• TECHNASIUM
	Voor havo
• TECHNOLOGIE(ROUTE)
	Voor mavo
• DOORLOPENDE LEERLIJNEN
MAVO > MBO
• KOERS
Eigenaar van je eigen leerproces
• TWEETALIG ONDERWIJS
Voor havo

• TWEETALIG ONDERWIJS
Voor atheneum en gymnasium
• TECHNASIUM
Voor atheneum
• ELOS ONDERWIJSPROGRAMMA
Internationalisering en versterkt
talenonderwijs
• WETENSCHAPSORIËNTATIE
Voor gymnasium vanaf brugklas
• 	BEGAAFDHEIDSPROFIELSCHOOL
Maatwerk voor begaafde leerlingen
• TOPSPORT TALENTSCHOOL
Stimuleert de combinatie van
studie en topsport
• SPORTLINE
• KUNST EN CULTUUR,
Vooropleiding Conservatorium,
Musicline, tekenen, theater en
muziek
• KOERS
Eigenaar van je eigen leerproces

• KLAS 1 EN 2: VMBO-BASIS,
VMBO-KADER EN ATHENEUM
• KLAS 1, 2 EN 3: HAVO
• VOLLEDIGE MAVO-OPLEIDING
• UITSTEKENDE DOORSTROOM
Vanuit onderbouw naar
Het Kwadrant (vmbo-basis/
kader), Philips van Horne
(havo) en Het College Weert
(atheneum)
• PBO (PRAKTISCHE
BEROEPSORIËNTATIE)
Voor basis en kader
• TECHNOLOGIE
Voor havo en atheneum
• KUNST EN CULTUUR
• SPORTLINE
• TOPSPORT TALENTSCHOOL
	Stimuleert de combinatie van
studie en topsport
•	 ZESJARIGE TECHNIEKOPLEIDING/
VAKMANSCHAPSROUTE
Vraaggerichte opleiding voor
een baan in de techniek

VOORLICHTINGSACTIVITEITEN PHILIPS VAN HORNE: ZIE BINNENKANT FOLDER
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HAVO

ONTWERPEN/
TECHNOLOGIE

COMMERCIE &
COMMUNICATIE

MAATSCHAPPIJ
1&2

CULTUUR &
MAATSCHAPPIJ

ECONOMIE &
MAATSCHAPPIJ

NATUUR &
NATUUR &
GEZONDHEID TECHNIEK

- APOTHEKERSASSISTENT
- PROCESTECHNIEK

- BEDRIJFSADMINISTRATEUR
- FILIAALMANAGER

- (MAATSCHAPPELIJKE) ZORG
- SPORT EN BEWEGINGSADVISEUR
- MILITAIR / AGENT

- JOURNALISTIEK
- CREATIEVE THERAPIE

- MANAGEMENT
- ACCOUNTANCY

- FYSIOTHERAPIE
- LABORANT

- INGENIEUR
- BOUWKUNDIGE

HET KWADRANT

Thornstraat 7
6004 JP Weert
www.hetkwadrant.nl
info@hetkwadrant.nl
Tel. 0495 - 51 36 66

PHILIPS VAN HORNE

Herenstraat 298
6004 XL Weert
www.philipsvanhorne.nl
info@pvanhorne.nl
Tel. 0495 - 43 10 30

HET COLLEGE WEERT
Parklaan 1A
6006 NT Weert
www.college.nl
info@college.nl
Tel. 0495 - 65 77 40

BRAVO! COLLEGE
CRANENDONCK

Jan van Schoonvorststraat 1
6021 BP Budel
www.bravocollege.nl
info@bravocollege.nl
Tel. 0495 - 49 14 32

MAVO & HAVO

CONCEPT EN REALISATIE: WWW.BEELDVANG.NL
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WAAR LIGGEN DE SCHOLEN?

Technasium
Jij staat centraal. Wij helpen je niet alleen bij het
behalen van je diploma, maar leren je ook op een
prettige manier zelfstandig te worden. We dagen
je uit om jouw talenten te ontwikkelen in een

dig
toekomstbesten

veilige school met een warme sfeer. Wij staan
open voor ieders opvatting en overtuiging.

De Philips van Horne is het schooljaar 20172018
gestart in een geheel vernieuwd gebouw dat
klaar is
voor de toekomst. Het gevelwerk is gerenoveerd
, de
fietsenstallingen zijn vernieuwd en ook alle
lokalen,
trappenhuizen en de aula zijn opgeknapt. De blikva
nger
van de Philips van Horne is toch wel de
nieuwe
imposante entree aan de Herenstraat. Uiteraard
is bij de
heropening ook gezorgd voor een nieuw, verfris
send
logo en bijpassende huisstijl. Hierbij heeft Philips
van
Montmorency, de laatste Graaf van Horne en heer
van
Weert, als naamgever van onze school, een belang
rijke
plek gekregen.

Philips van Horne en Gilde Opleidingen
ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

is meer dan witte
De wereld van bèta en techniek
Technasium van
het
jassen en schroevendraaiers. Op
vak Onderzoek
het
r
doo
je,
k
maa
de Philips van Horne
verschillende
de
met
& Ontwerpen (O&O), kennis
erzoekers,
ond
,
sten
gee
e
bèta-werelden. Creatiev
erpers,
ontw
en
kers
avonturiers, vernieuwende den
iets te
reen
iede
r
voo
er
is
binnen het Technasium
tijk toe te
prak
de
in
een
met
nis
ken
t
vinden. Je leer
te doen!
passen: leren door te denken én

erpen
Onderzoeken & Ontwmaa
k je kennis met het

In het eerste jaar van de havo
leerjaar 1 wordt samen
Technasium. Aan het einde van
of O&O bij jou past.
eken
gek
t
met je Technasiumdocen
in klas 2 echt met het
Wil je er mee verder? Dan ga je
lessen Onderzoeken
de
st
Technasium aan de slag. Naa
rijfsbezoeken en
bed
,
rsies
excu
zijn
& Ontwerpen
erdeel van het
ond
een
het geven van presentaties
programma.

havo
De havo bereidt je voor op
het hbo of de doorstroom
naar het vwo.
Binnen de havo op de Phil
ips van Horne word je als
leerling gekend. Persoonlijke
aandacht voor jou als
leerling en gedeelde verantw
oordelijkheid (leerling /
ouders / school) vinden wij bela
ngrijk.
Maatwerk proberen wij zov
eel als mogelijk te bieden.
We hebben oog voor jouw leer
behoeften, want iedere
leerling is immers anders. Als
je even meer tijd of extra
uitleg nodig hebt, dan bieden
we herstelprogramma’s.
Wanneer je meer kunt en
wilt, dan bieden we
opstroomprogramma’s.
Door in te spelen op de
belevingswereld van de
leerling en maatschappelijk
e thema’s houden wij
jouw onderwijs interessant.
In de bovenbouw van
de havo wordt de
verantwoordelijkheid steeds
meer met jou gedeeld.
Naast de voorbereiding op
het examen staat de
oriëntatie op het vervolgonde
rwijs centraal.

het mbo of de
De mavo bereidt je voor op
naar de havo.

Samenwerking
bedrijfsleven
Philips van Horne werkt nauw
samen met het regionale
bedrijfsleven in Stichting VO
Regio Weert – Bedrijfsleven.
Onderwijs en bedrijfsleven
de
samen
zo
dragen
verantwoordelijkheid voor een
blijvende en liefst groeiende
interesse voor alle vormen van
voortgezet onderwijs bij de
jeugd.

Is sport belangrijk in je leven?
Wil jij lichaam en geest fit houden? Dan zijn onze
sportklassen iets voor jou. Behalve dat je met sport
bezig bent, maak je dan ook nog kennis met veel
verschillende sporten. Samen met jongens en meisjes
van jouw leeftijd maak je kennis met bijvoorbeeld
skiën/snowboarden, rugby, frisbee, survival, golfen,
zeilen en circus, maar ook met gehandicaptensporten.
Plezier is het belangrijkste.
Onze school is een Topsport Talentschool die topsporters begeleidt in het combineren van hun studie met

Bron: Vialimburg Datum: 14-11-2018

ess gaan
met het profiel Care en Welln
WEERT – Jongere VMBO leerlingen
Gilde School voor Pedagogiek. Naast
en
e
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Zorgc
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bij
n
onderwijs volge
ijkskunde en
vakken zoals Nederlands, Aardr
het reguliere programma met
n volgen, die meer gericht zijn
vakke
n
dinge
Oplei
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ze
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Geschiedenis
ingen
ber hebben de twee onderwijsinstell
op de praktijk. Op woensdag 14 novem
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Vier enthousiast docenten: Kim Streng
door praktijkgerichte opdrachten.
Marieke Vermeij-van der Haar en Sonja
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same
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in
van Gemert geven
dingen.
m.b.t. Care en Wellness bij Gilde Oplei
Drenth invulling aan het curriculum
Samenwerking
scholen wordt het
In de samenwerking tussen beide
r vormgegeven. ‘Zo
curriculum de komende jaren verde
voor de toekomst’,
bouwen ze aan een goed curriculum
Mavo bovenbouw
aldus Ruben Hulleman, teamleider
n kunnen dan ook
bij de Philips van Horne. Lesse
locatie Drakensteyn.
plaatsvinden bij Gilde Opleidingen
ar de praktijklessen
De jongeren die in het 3e en 4e leerja
beter beeld van hun
gaan volgen, hebben straks een
de leerlingen een
toekomstige beroep. Het doel is dat
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Leerlingen
Pedagogiek,
Gilde Zorgcollege en Gilde School voor
Het idee van leren in de praktijk bij
ren
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door
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Dynamisch Passie Kunstzinnig

kunst & cultuur
Ben je muzikaal?

Dan zit je bij de Philips van Hor
ne goed. De Philips van
Horne is dé muziekschool van
Limburg. Je hebt vast
wel eens gehoord van onze muz
iek- en dansspektakels
als het Van Horne Muziekgala,
Van Horne Pop en Van
Horne Unplugged. Als je later verd
er wilt in de muziek,
dan is onze opleiding Musiclin
e vast iets voor jou. Wij
dagen je uit.
Vind je het leuk om te tekenen
, schilderen, met mode
bezig te zijn of te acteren? De
Philips van Horne is een
creatieve school die creatieveling
en zoals jij weet te stimuleren en inspireren.
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Pilotproject ‘Popstart’ wakkert liefde voor mu
ziek aan
bij Weerter havo-leerlingen
Bron: Vialimburg Datum: 20-02-2019

! Voorlichtingsact
iviteiten
Philips van
Horne
• Voorlichtingsa
vond en proeflesse
n
Woensdag 15 janua
ri 2020, 18:30 tot 20
:30 uur
Inschrijven via ww
w.lvo-weert.nl
• Meeloopmiddag
en
Woensdag 12 en wo
ensdag 19 februari
2020
• Aanmeldavonde
n
Maandag 9 en din
sdag 10 maart 2020
, 19:00 tot 21:00 uu
• Kennismaking
r
savonden
Maandag 8 en din
sdag 9 juni 2020

WEERT – Bij het project
‘Popstart’ vormen 83 tweedeen derdejaars havo-leerlingen
van de Philips van Horne in
slechts vier weken tijd twaalf
popbands. Elke band studeert
een popnummer in en maakt
een videoclip, ondersteund
door docenten van RICK.
Popstart is een eerste
samenwerking tussen de
Philips van Horne, RICK en
popcoördinator
Sander
Hoeben van Muziekcentrum
De Bosuil. “Popmuziek is
dé manier om jongeren
te enthousiasmeren voor
muzieklessen”, aldus Bregje
Roos, coördinator voortgezet
onderwijs bij RICK. “Met
het project willen we meer
aandacht genereren voor
popmuziek op school tijdens
de lessen Kunst en Cultuur én
muziekonderwijs buiten de
schoolmuren. Popstart draait
vooral om het opdoen van
succeservaringen. Voorbeeld?
Een leerling die nog nooit een
basgitaar had vastgepakt kon
na één les al een partij spelen.”

een liedje en een instrument
aangeven. Muzikale ervaring
had ik vooraf niet. Mooi om
te zien hoe je in korte tijd
veel kunt leren en hoe je
samen met andere bandleden
vooruit gaat. Mijn muzikale
voorkeur? Ik houd vooral
van muziek uit de ‘70s, maar
we hebben bij Popstart voor
het nummer ‘I follow rivers’
gekozen, in de uitvoering van
Triggerfinger.”

Eén van de leerlingen die aan
Popstart meedoet is Danae
van Olffen (14). Zij neemt in
haar band plaats achter het Lizzy Bijlmakers (13) neemt in
drumstel. “We mochten op het liedje ‘Starving’ van Hailee
school een voorkeur voor Steinfeld de zang voor haar
rekening. “Ik zing ook bij het

Jeugdkoor Groenewoud. Wat
me opvalt bij de lessen bij
RICK is dat de docenten zoveel
begrip en geduld hebben met
ons, ook als het even niet zo
lekker gaat. Daardoor blijf
je enthousiast.” Lizzy speelt
tevens in een videoclip die
haar groepje voor een andere
band maakt. “Een depressief
liedje waarbij we een clip
maken over een jongen waar
niemand naar omkijkt. Die clip
nemen we helemaal zelf voor
onze rekening, van het filmen
tot de eindmontage.”
Popstart is een pilotproject
dat
waarschijnlijk
een

vervolg krijgt, volgens Bregje
Roos. “Na carnaval volgt
een evaluatie en kijken we
hoe dit project structureel
kunnen neerzetten. Gezien
het enthousiasme van alle
deelnemende partijen lijkt me
dat en zekerheidje.” De pilot
wordt nu mogelijk gemaakt
door de subsidieregeling
SamenDoor!
De
eindpresentatie
van
Popstart vindt plaats op
donderdag
21
februari
tussen 19:30 en 21:30 uur in
Muziekcentrum De Bosuil in
Weert. Toegang is gratis.

Kijk op www.philipsvanhorne.nl voor meer informatie!

