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WAAR LIGGEN DE SCHOLEN?

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.

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, 2-JARIGE 
MAVO-HAVO BRUGKLAS

•  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

BRAVO! COLLEGE CRANENDONCK
VMBO BASIS EN KADER, 

MAVO, HAVO EN ATHENEUM

• KLAS 1 EN 2: VMBO-BASIS, 
VMBO-KADER EN ATHENEUM

• KLAS 1, 2 EN 3: HAVO
•  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
•  TECHNOLOGIE
 Voor havo en atheneum
•  KUNST EN CULTUUR
•  SPORTLINE
•  TOPSPORT TALENTSCHOOL
  Stimuleert de combinatie van 

studie en topsport

VOORLICHTINGSACTIVITEITEN PHILIPS VAN HORNE: ZIE BINNENKANT FOLDER

 Ruimte voor

    jouw t
alent!

MAVO & HAVO

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

• SPORTLINE
•  KUNST EN CULTUUR,
 Vooropleiding Conservatorium, 

Musicline, tekenen, theater en 
muziek

•  KOERS
 Eigenaar van je eigen leerproces



Kijk op www.philipsvanhorne.nl voor meer informatie!Dynamisch      Passie      Kunstzinnig

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 

veilige school met een warme sfeer. Wij staan 

open voor ieders opvatting en overtuiging.

De wereld van bèta en techniek is meer dan witte  

jassen en schroevendraaiers. Op het Technasium van 

de Philips van Horne SG maak je, door het vak Onder-

zoek & Ontwerpen (O&O), kennis met de verschillende 

bèta-werelden. Creatieve geesten, onderzoekers, avon-

turiers, vernieuwende denkers en ontwerpers, binnen 

het Technasium is er voor iedereen iets te vinden. Je 

leert kennis meteen in de praktijk toe te passen: leren 

door te denken én te doen! 

Onderzoeken & Ontwerpen
In het eerste jaar van de havo maak je kennis met het 

Technasium. Aan het einde van leerjaar 1 wordt samen 

met je Technasiumdocent gekeken of O&O bij jou past. 

Wil je er mee verder? Dan ga je in klas 2 echt met het 

Technasium aan de slag. Naast de lessen Onderzoeken 

& Ontwerpen zijn excursies, bedrijfsbezoeken en het 

geven van presentaties een onderdeel van het pro-

gramma.

Technasium

De Philips van Horne Scholengemeenschap in Weert 

viert in het schooljaar 2018-2019 haar 50-jarig bestaan. 

Gedurende het gehele schooljaar zijn er, in de beste 

traditie van de school, activiteiten op het gebied van 

muziek, sport en cultuur. Activiteiten, niet alleen voor 

leerlingen, ouders en (oud-) personeel, maar ook voor 

de inwoners van de regio Weert. Via de website van de 

Philips van Horne én sociale media zijn de voorberei-

dingen van dit jubileumjaar te volgen.

Philips van Horne 50 

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 meis-

jes 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 top-spor-

ters begeleidt in het combineren van hun studie met 

topsport. Je hoeft nergens in uit te blinken, maar het mag 

natuurlijk wel!

(Top)sport

De mavo bereidt je voor op het mbo of de doorstroom 

naar de havo. 

De mavo op de Philips is een theoretische opleiding, 

waarbij er ook aandacht is voor loopbaanoriëntatie en 

-begeleiding (LOB). 

Binnen de mavo word je als leerling gekend. De mavo 

heeft een eigen, veilige plek binnen de school en dit 

maakt de school voor jou, de leerling, vertrouwd.

Iedere leerling is anders. Door in te spelen op jouw 

behoeftes, proberen wij het onderwijs voor jou zo 

aantrekkelijk mogelijk te maken. Maatwerk is erg be-

langrijk binnen de mavo. 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.

In de bovenbouw bereid je je voor op je examen en 

jouw volgende stap naar het vervolgonderwijs. LOB 

speelt hierin een belangrijke rol.

mavo

In het schooljaar 2018-2019 biedt de Philips van Horne 

de leerlingen van de havo de mogelijkheid om Tweeta-

lig Onderwijs (TTO) te volgen. Een tweetalige opleiding 

sluit aan bij de internationale ontwikkelingen in de sa-

menleving, waarbij Engels duidelijk dé wereldtaal is ge-

worden. Kenmerken van deze opleiding zijn: 50% van 

je lessen in het Engels, internationalisering door mid-

del van buitenlandse reizen en uitwisselingen, erkende 

internationale diploma’s (Anglia, Global perspectives 

en International Baccalaureate) en een Engelstalig 

profielwerkstuk waardoor je een echte wereldburger 

wordt die goed is toegerust op zijn vervolgstudie!

Technologie speelt in het leven van alledag een steeds 

grotere rol. Het vak Technologie laat je op een prakti-

sche manier kennismaken met de techniek binnen de 

verschillende sec toren. In leerjaar 1 volgt iedereen het 

programma van Technologie. Na leerjaar 1 is het een 

keuze.

Naast het vak Technologie is de Philips van Horne in 

schooljaar 2017-2018, in nauwe samenwerking met 

Gilde opleidingen (MBO) en op het verzoek van het 

bedrijfsleven, de unieke opleiding ‘Technologieroute’ 

gestart.  De Technologieroute is ontwikkeld voor mavo-

leerlingen die in een doorgaande leerlijn techniek door 

kunnen stromen naar MBO niveau 4. De leerling maakt 

kennis met technologie via een uitdagend curriculum.

Technologie(route)

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 vak-

docenten samen aan een brede ontwikkeling, uitgaande van 

jouw eigen interesses en kwaliteiten. Ben jij iemand die 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.  

koers onderwijs
onderwijs

KOERS

De Philips van Horne is het schooljaar 2017-2018 gestart 
in een geheel vernieuwd gebouw dat klaar is voor de toe-
komst. Het gevelwerk is gerenoveerd, de fietsenstallingen 
zijn vernieuwd en ook alle lokalen, trappenhuizen en de 
aula zijn opgeknapt. De blikvanger van de Philips van 
Horne is toch wel de nieuwe imposante entree aan de He-
renstraat. Uiteraard is bij de heropening ook gezorgd voor 
een nieuw, verfrissend logo en bijpassende huisstijl. Hier-
bij heeft Philips van Montmorency, de laatste Graaf van 
Horne en heer van Weert, als naamgever van onze school, 
een belangrijke plek gekregen

Vernieuwing

Op de mavo vindt er een nauwe samenwerking plaats met het MBO. Deze samenwerking krijgt op de Philips van Horne vorm door de praktisch ingerichte beroeps-routes. De beroepsroutes die vanaf mavo 3 gekozen kun-nen worden zijn:
• Economie & Ondernemen
• Technologie & Productontwikkeling• Care & Wellness
• Multimedia & Design

samenwerking mavo en mbo
havo

De havo bereidt je voor op het hbo of de door-stroom naar het vwo.

Binnen de havo op de Philips word je als leerling gekend. Persoonlijke aandacht voor jou als leerling en gedeelde verantwoordelijkheid (leerling / ouders / school) vinden wij belangrijk.

Maatwerk proberen wij zoveel als mogelijk te bieden. We hebben oog voor jouw leerbehoeften, 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 opstroom-programma’s.

Door in te spelen op de belevingswereld van de leer-ling en maatschappelijke thema’s houden wij jouw onderwijs interessant. 

In de bovenbouw van de havo wordt de verantwoor-delijkheid steeds meer met jou gedeeld. Naast de voorbereiding op het examen staat de oriëntatie op het vervolgonderwijs centraal. 

TTO

Ben je muzikaal? 
Dan zit je bij de Philips van Horne goed. De Philips van Horne is dé muziekschool van Limburg. Je hebt vast wel eens gehoord van onze muziek- en dansspektakels als het Van Horne Muziekgala, Van Horne Pop en Van Horne Unplugged. Als je later verder wilt in de muziek, dan is onze opleiding Musicline 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 is een creatieve school die creatievelingen zoals jij weet te stimuleren en inspireren.

kunst & cultuur

VoorlichtingsactiviteitenPhilips van Horne
• Voorlichtingsavond en proeflessen Woensdag 12 december 2018, 18:30-20:30 uur Inschrijven via www.lvo-weert.nl• Meekijkmiddagen

 Woensdag 30 januari en woensdag 6 februari 2019• Aanmeldavonden
  Maandag 11 en dinsdag 12 maart 2019, 19:00-21:00 uur• Kennismakingsavonden Maandag 17 en dinsdag 18 juni 2019

!

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

Samenwerking
bedrijfsleven

In schooljaar 2018-2019 is de Philips van Horne gestart met een 2-jarige 

brugklas mavo/havo. Deze brugklas is voor leerlingen waarover op de 

basisschool nog geen eenduidig mavo- of havo-advies gegeven kan wor-

den. Je krijgt in de 2-jarige brugklas mavo/havo twee jaar de tijd om te 

laten zien welke uitstroomrichting op dat moment het beste bij jou past.

TWEEJARIGE MAVO-HAVO BRUGKLAS

“We wilden vooral graag meer licht in de school. Het plafond in de aula is letter-lijk omhoog getild en door een grote glazen kap valt nu een zee van licht naar binnen. Dat is geweldig. De lokalen hebben een glazen scheidingswand naar de gangen gekregen en in de gangen hebben we moderne werkplekken gemaakt. De school ziet er nu echt als nieuw uit. Vóór de verbouwing bevond de ingang van de school zich aan de zijkant van het gebouw, en was niet echt als zodanig herkenbaar. Daarom is de hoofdingang verplaatst en voorzien van een mooie glazen gevel. Hierdoor heeft de school echt een enorme uitstraling gekregen.”


