
Elkaar inspireren!
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gymnasium

1172 LEERLINGEN

2017-2018
HET COLLEGE

HERKOMST 
LEERLINGEN

NATUUR & TECHNIEK
TECHNISCH- EN EXACTE STUDIES 
WISKUNDE
INFORMATICA
LUCHTVAART
ONTWERP EN CONSTRUCTIE
TECHNISCHE GENEESKUNDE
TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE

NATUUR & GEZONDHEID
LIFE SCIENCES
AGRIBUSINESS
BEWEGINGSWETENSCHAPPEN
MILIEUSTUDIES
GENEESKUNDE
TANDHEELKUNDE EN GEZONDHEID
BIOLOGIE EN SCHEIKUNDE

ECONOMIE & MAATSCHAPPIJ
ECONOMETRIE
BANK EN VERZEKERINGEN
COMMERCIËLE ECONOMIE
MARKETING & COMMUNICATIE
BESTUUR EN BELEID
JURIDISCHE STUDIES
FACILITAIRE DIENSTVERLENING

ONDERBOUW

KLAS 1, 2 EN 3  274  270

BOVENBOUW

NATUUR & TECHNIEK  105  61

NATUUR & GEZONDHEID  51  112

ECONOMIE & MAATSCHAPPIJ  83  93

CULTUUR & MAATSCHAPPIJ  8  40

KOERS  35  40  

MOGELIJKE 
KEUZERICHTINGEN 
VERVOLGONDERWIJS

JONGEN MEISJE

WEERT 54,7%
CRANENDONCK 28,9%
NEDERWEERT 19,3 %
LEUDAL 4,4%
BELGIË 0,9%

556 616

CULTUUR & MAATSCHAPPIJ
VORMGEVING
BEELDENDE KUNST
MUZIEK & DANS
THEATER
CULTUUR- EN TAALWETENSCHAPPEN
PSYCHOLOGIE
ONDERWIJSKUNDE

AFSTUDEERPROFIELEN
NATUUR & TECHNIEK
NATUUR & GEZONDHEID
ECONOMIE & MAATSCHAPPIJ
CULTUUR & MAATSCHAPPIJ

ATHENEUM & GYMNASIUM
2016-2017

94%
IS GESLAAGD!

LEERLINGTEVREDENHEID ONDERBOUW 
TEVREDENHEID: 6,7
LANDELIJK: 6,55
SCHOOLKLIMAAT EN VEILIGHEID: 8,09
LANDELIJK: 7,78

KEUZE TTO

ATHENEUM 
(AANTAL LEERLINGEN DAT IN DE BRUGKLAS KIEST 
VOOR TWEETALIG ONDERWIJS) 

1 OP DE 4 LEERLINGEN

GYMNASIUM 
(AANTAL LEERLINGEN DAT IN DE BRUGKLAS KIEST 
VOOR TWEETALIG ONDERWIJS) 

DE HELFT VAN DE LEERLINGEN
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KENMErKEN SCHolEN

waar lIggEN dE SCHolEN?

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

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

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

Het Kwadrant
VMBo BaSIS, VMBo KadEr,  
PraKTIjKoNdErwIjS (Pro)

•��zeSJArige TecHNiek oPLeidiNg/ 
vAkmANScHAPS rouTe

 vraaggerichte opleiding voor 
 een baan in de techniek
•	 Big	Picture	learning
  Passie als kompas: leren vanuit 

eigen interesse en motivatie
•	 looPBaan	leren 
 Persoonlijke oriëntatie, reflectie 
 en loopbaanbegeleiding
•	 Samenwerking	BedrijfSleven
 overeenkomst regionaal bedrijfs-
 leven voor optimale afstemming 
 en veel buitenschools leren
•	 toPSPort	talentScHool
  Stimuleert de combinatie van 

studie en topsport
•	 BuitenScHoolS	leren
  Leren in de echte wereld

PHiliPS	van	Horne
MaVo, HaVo

•  Musicline 
een carrière waar muziek in zit

•  TOPsPORT TAlenTscHOOl
  Stimuleert de combinatie van 

studie en topsport
• SPorTLiNe
•   KunsT- en culTuuRscHOOl
  exposities, van Horne Pop, mu-

ziekgala, unplugged
•  OPsTROOMPROGRAMMA’s
 Programma’s voor leerlingen die
  meer kunnen en willen
•  TecHnAsiuM
  voor havo
•  TecHnOlOGieROuTe
  voor mavo
• lOGisTieKROuTe
•  MAVO 
 Theoretische opleiding met 
 loopbaanbegeleiding (LoB)
•  KOeRs
 eigenaar van je eigen leerproces

Het	college	weert
aTHENEUM, gyMNaSIUM

• TweeTAliG OndeRwijs 
 voor atheneum en gymnasium

• TecHnAsiuM 
 voor atheneum
• elOs OndeRwijsPROGRAMMA  

  internationalisering en versterkt 
talenonderwijs

•  weTenscHAPsORiënTATie 
 voor gymnasium vanaf brugklas

•   BeGAAfdHeidsPROfielscHOOl 
maatwerk voor begaafde leer-
lingen

•  TOPsPORT TAlenTscHOOl 
Stimuleert de combinatie van  
studie en topsport

• sPORTKlAssen
•  KunsT en culTuuR,
 vooropleiding conservatorium, 

musicline, tekenen, theater en 
muziek

•  KOeRs
 eigenaar van je eigen leerproces

Bravo!	college	cranendonck
VMBo BaSIS EN KadEr, 

MaVo, HaVo EN aTHENEUM

• KlAs 1 en 2: VMBO-BAsis, 
vmBo-kAder, HAvo eN

 ATHeNeum
•  VOllediGe MAVO OPleidinG
 in alle sectoren
• uiTsTeKende dOORsTROOM 
 vanuit onderbouw naar 
 Het kwadrant (vmbo-basis/
 kader), Philips van Horne 
 (havo) en Het college Weert 
 (atheneum)
•  KleinscHAliG
•  TecHnAsiuM
 voor havo en atheneum
•  KunsT en culTuuR
•  sPORTKlAssen
•  TOPsPORT TAlenTscHOOl
  Stimuleert de combinatie van 

studie en topsport

VoorlICHTINgSaCTIVITEITEN HET CollEgE: ZIE BINNENKaNT foldEr 

Lvo Weert maakt onderdeel 
uit van de stichting Limburgs 
voortgezet onderwijs (Lvo). 
Lvo Weert verbindt de Philips 
van Horne, Het kwadrant,
Het college Weert en BrAvo! 
college cranendonck. 

deze vier scholen werken 
intensief samen om het brede 
onderwijsaanbod en de kwaliteit 
van het onderwijs in de toekomst 
te garanderen.

meer informatie op de website: 
www.lvo-weert.nl.



Kijk op www.college.nl voor meer informatie!Vertrouwd  -  dichtbij  -  inspirerend  -  ontdekkend

sta je voor de keuze voor een school voor voortgezet onderwijs? dan is het 
goed te weten wat je zoekt. wil je tweetalig onderwijs volgen? heb je een 
Loot-status? of ben je misschien wel nieuwsgierig naar het technasium? 
kom dan naar het college weert, dé school voor atheneum en gymnasium 
in weert en omstreken. het college heeft een prachtig schoolgebouw in een 
groene omgeving met vele sportfaciliteiten.

WetenschapsoriëntatieVraag jij je wel eens af hoe we kunnen zorgen voor een beter 
milieu? Waarom mensen zich op een bepaalde manier gedragen? 
Of heb jij andere vragen die jou nieuwsgierig maken? Dan 
beschik je al over de belangrijkste eigenschap van een jonge 
wetenschapper: nieuwsgierigheid. 

Bij wetenschapsoriëntatie leer je de taal van de wetenschap 
kennen. Je werkt samen met klasgenoten aan projecten en je 
gaat er op uit om je eigen onderzoek te doen in de echte wereld. 
Daarnaast hoor je in de klas van echte onderzoekers hoe zij hun 
onderzoek hebben gedaan, zodat je van deze experts kunt leren. 

Begaafdheidsprofiel

Het College is een begaafdheidsprofielschool. Je kunt je de 

verplichte lesstof in minder lessen eigen maken, waardoor er tijd 

over blijft om extra modules te volgen. Je werkt dan onder lestijd 

aan een eigen project, zoals oceanografie of Spaans. Je oefent 

voor een belangrijk deel invloed uit op je eigen schoolloopbaan. 

Niet alleen (hoog)begaafde leerlingen doen dat, maar ook 

leerlingen die goed zijn in bijvoorbeeld sport, een taal of muziek. 

Naast extra activiteitenprogramma’s is er ook extra aandacht voor 

studievaardigheden.

Je droomt wel eens van een sportcarrière? Hoe combineer je 
dat met school? Jouw sportambitie in een gezond evenwicht 
met je schoolloopbaan? Dat kan met de topsportfaciliteiten van 
LVO Weert. De scholen van LVO Weert zijn Topsport Talentscholen 
die topsporters begeleiden in het combineren van hun studie 
met topsport. Welke faciliteiten je krijgt, hangt af van wat jij 
als sporter nodig hebt. Door topsport ontwikkel je meer dan 
alleen je sporttalent. Wat dacht je van je communicatie en je 
organisatorische vaardigheden?

Ben je geen topsporter, maar vind je het gewoon leuk om extra aan 
sport te doen? Dan zijn onze sportklassen iets voor jou. Behalve 
dat je met sport bezig bent, maak je ook nog kennis met veel 
verschillende sporten zoals tennis, golf, klimmen en streetdance. 
De sportklassen worden in het derde leerjaar afgesloten met een 
skikamp.

(Top)sport

Categoriaal gymnasium

Het College heeft een prachtig schoolgebouw in een groene omgeving met vele sportfaciliteiten. Het licht en het groen zorgen voor een perfect klimaat om te leren. De school kent een variatie aan leerplekken, waaronder klaslokalen, college-
zaaltjes, stilteplekken en leerdomeinen waar je samen met je docenten en klasgenoten aan opdrachten kunt werken. Op Het College Weert heb je elke dag dezelfde, vaste lestijden, ongeacht in welke klas je zit. Dat is wel zo duidelijk!

Rust en ruimte

Vanaf 2016 biedt LVO Weert een nieuwe vorm van onderwijs aan, genaamd Koers. Bij deze vorm van onderwijs voor de onderbouw mavo, havo en atheneum geef je zelf richting aan en ben je zelf eigenaar van je eigen leerproces. Binnen Koers werk je met vakdocenten samen aan een brede ontwikkeling, uitgaande van jouw eigen interesses en kwaliteiten. Ben jij iemand die graag de ruimte krijgt om de dingen te doen die je graag wilt doen? Die graag zelf bepaalt op welke manier je over een onderwerp wilt leren? Dan is Koers iets voor jou! Benieuwd? Kijk dan op www.koersweert.nl. 

onderwijs

KOERS

Het College Weert is een officiële Junior-TTO-school. Tweetalig 

Onderwijs (TTO) op onze school betekent dat je meer dan de helft 

van de vakken in het Engels volgt. Op deze manier leer je heel snel 

vloeiend Engels spreken en begrijpen. Bilingual education gaat 

echter veel verder dan het leren van de Engelse taal. 

Tijdens de lessen ligt de nadruk op internationale oriëntatie en 

je legt internationale contacten tijdens language and culture 

trips en exchange programs. Je ontwikkelt je eigen talenten bij 

theaterworkshops, speaking contests, team math challenge en 

sport clinics. Zo word je optimaal voorbereid op de internationale 

samenleving.

Koers onderwijs

Tweetalig Onderwijs

Op een ELOS school krijg je als leerling volop de gelegenheid om 

je voor te bereiden op een internationale toekomst. Zo volg je 

het versterkt talenonderwijs, waarbij er in de klas voornamelijk 

wordt gesproken in de betreffende taal. We organiseren ook 

allerlei internationale activiteiten variërend van uitwisselingen 

van één of meerdere dagen met Franse, Duitse en Spaanse 

scholen in de onderbouw tot weekuitwisselingen in het kader 

van een talenpracticum of Profielwerkstuk met scholen in heel 

Europa in de bovenbouw. Het College heeft partnerscholen in 

Litouwen, Zweden, Frankrijk en Süd Tirol.

ELOS

Technasium
Maak jij graag kennis met de fascinerende wereld van onderzoek 

en technologie? Dat kan met het Technasium op Het College 

Weert. Het Technasium betekent vooral veel doen! Je gaat als 

fictieve onderzoeker bij de opdrachtgever op onderzoek uit. 

Zo mochten onze leerlingen al een brandpreventiespel ontwerpen 

en meedenken over een nieuw speeltoestel voor Kinderpretland. 

Op het Technasium maak je kennis met beroepen als bouwkundige, 

laborant, industrieel ontwerper, designer, architect en radioloog. 

Bij elk project neem je een kijkje in de wereld om je heen.

Kunst & Cultuur
Op Het College is er volop aandacht voor kunst en cultuur. In het eerste leerjaar gebeurt dit door het project ‘Spektakel’; een combinatie van tekenen, muziek en theater. We werken hierbij samen met gastdocenten op locatie. Aan het einde van het eerste leerjaar atheneum kun je kiezen voor de kunststroom. Als je dit doet, maak je kennis met de interessante wereld van muziek, tekenen en theater. Op Het College is het ook mogelijk om Musicline/VoCo te volgen; de vooropleiding van het conservatorium. Een buitenkans voor muzikale talenten. 

Categoriaal atheneum 

Donderdag 8 juni heeft Het College de visitatie van de commissie voor 
Tweetalig Onderwijs met succes doorstaan. Dit betekent dat Het College 
vanaf nu officieel een TTO-juniorschool is! De school scoort voldoende 
tot goed op kenmerkende punten van de standaard Tweetalig Onderwijs 
van het netwerk. De commissie was zeer tevreden over de bezochte les-
sen en gaf complimenten over de open en constructieve gesprekken met 
de docenten, ouders en leerlingen: “Ouders zijn erg tevreden, leerlingen 
zijn enthousiast. Er wordt gewerkt in een gedreven team met een kun-
dige coördinator.” Het certificaat wordt op woensdag 27 september 2017 
uitgereikt in Utrecht. 

•	Voorlichtingsavond	en	proeflessen Dinsdag 16 januari 2018, 18:30 - 20:30 uur Inschrijven via www.lvo-weert.nl•	Masterclasses
 Woensdag 31 januari en woensdag 7 februari 2018•	Aanmeldavonden
 Maandag 12 en dinsdag 13 maart 2018, 19:00 - 21:00 uur•	Kennismakingsavonden Maandag 11 en dinsdag 12 juni 2018

Voorlichtingsactiviteiten	Het	College
!

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

Samenwerking	bedrijfsleven


