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NATUUR & TECHNIEK

Het College Weert en BRAVO!

onderwijsaanbod en de kwaliteit

SCHOOLKLIMAAT EN VEILIGHEID: 8,42
220

BOSHOVEN

intensief samen om het brede

LANDELIJK: 6,75
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KLAS 1, 2 EN 3

MOLENAKKER

LVO Weert verbindt de Philips

Deze vier scholen werken
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AFSTUDEERPROFIELEN

ATHENEUM & GYMNASIUM
2019-2020

97,6%

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

•	 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

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,
BIVAK

• TOPSPORT TALENTSCHOOL
	Stimuleert de combinatie van
studie en topsport
• 	KUNST- EN CULTUURSCHOOL
	Exposities, Van Horne Pop,
muziekgala, Unplugged
• OPSTROOMPROGRAMMA’S
Programma’s voor leerlingen die
meer kunnen en willen
• TECHNOLOGIE
• DOORLOPENDE LEERLIJNEN
MAVO > MBO
• KOERS
Eigenaar van je eigen leerproces

• TWEETALIG ONDERWIJS
Voor atheneum en gymnasium
• TECHNASIUM
Voor atheneum
• WETENSCHAPSORIËNTATIE
Voor gymnasium vanaf brugklas
• 	BEGAAFDHEIDSPROFIELSCHOOL
Maatwerk voor begaafde leerlingen
• TOPSPORT TALENTSCHOOL
Stimuleert de combinatie van
studie en topsport
• KUNST EN CULTUUR,
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
• VOLLEDIGE BIVAK-OPLEIDING
(BIJZONDER INNOVATIEF
VAKONDERWIJS)
Vraaggerichte opleiding voor
een baan in de techniek
• UITSTEKENDE DOORSTROOM
NAAR OVERIGE SCHOLEN
• PBO (PRAKTISCHE
BEROEPSORIËNTATIE)
Voor basis en kader
• VERSCHILLENDE KEUZEROUTES:
* Kunst en Cultuur
* BSM: Bewegen, Sport &
		Maatschappij
* Technologie: onderzoeker
		 van de toekomst
• Topsport talentschool
	Stimuleert de combinatie van
studie en topsport

IS GESLAAGD!

VOORLICHTINGSACTIVITEITEN HET COLLEGE: ZIE BINNENKANT FOLDER

NATUUR & TECHNIEK

NATUUR & GEZONDHEID

ECONOMIE & MAATSCHAPPIJ

CULTUUR & MAATSCHAPPIJ

TECHNISCH- EN EXACTE STUDIES
WISKUNDE

LIFE SCIENCES
AGRIBUSINESS

ECONOMETRIE
BANK EN VERZEKERINGEN

VORMGEVING
BEELDENDE KUNST

INFORMATICA
LUCHTVAART

BEWEGINGSWETENSCHAPPEN
MILIEUSTUDIES

COMMERCIËLE ECONOMIE
MARKETING & COMMUNICATIE

MUZIEK & DANS
THEATER

ONTWERP EN CONSTRUCTIE
TECHNISCHE GENEESKUNDE

GENEESKUNDE
TANDHEELKUNDE EN GEZONDHEID

BESTUUR EN BELEID
JURIDISCHE STUDIES

CULTUUR- EN TAALWETENSCHAPPEN
PSYCHOLOGIE

TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE

BIOLOGIE EN SCHEIKUNDE

FACILITAIRE DIENSTVERLENING

ONDERWIJSKUNDE

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

Kunst en
Cultuur
Technasium

CONCEPT EN REALISATIE: WWW.BEELDVANG.NL
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LVO Weert maakt onderdeel
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WEERT 60,1%
CRANENDONCK 16,5%
NEDERWEERT 16,9 %
LEUDAL 3,7%
BELGIË 1,1%
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LEERLINGEN

1071 LEERLINGEN

Elkaar
inspireren
!

WAAR LIGGEN DE SCHOLEN?

atheneum &
gymnasium
Topsport
Talentschool

BRAVO! COLLEGE
CRANENDONCK

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

Tweetalig
Onderwijs

ijs

Internationaal toneelproject Aischylos

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.

Samenwerking bedrijfsleven
Het College werkt nauw samen met
het regionale bedrijfsleven
in Stichting VO Regio Weert – Bed
rijfsleven. Onderwijs en
bedrijfsleven dragen zo samen de
verantwoordelijkheid voor
een blijvende en liefst groeiende inter
esse voor alle vormen
van voortgezet onderwijs bij de jeug
d.

te

Rust en ruim

Het College heeft een prachtig scho
olgebouw 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,
collegezaaltjes, stilteplekken en leerd
omeinen waar je samen
met je docenten en klasgenoten aan
opdrachten kunt werken.
Op Het College Weert heb je zove
el als mogelijk elke dag
dezelfde, vaste lestijden, ongeacht
in welke klas je zit. Dat is
wel zo duidelijk!

Daarnaast waren er hoeden te bewo
nderen, gemaakt door leerlingen uit
VWO-5 van het
cluster tekenen. Hiermee wisten zij
een prijs in de wacht te slepen: een
cheque ter waarde
van 100 euro aangeboden door het
Samenfonds. Een vakjury en een publie
ksjury kozen
samen de winnende hoed. De leerlin
gen hebben vooraf allemaal een
lokaal goed doel
mogen kiezen. Het geldbedrag gaat
naar het goede doel van de winne
nde hoed. In dit
geval de Voedselbank. Het Samenfond
s wil met het hoedenproject aanda
cht vragen voor
de verspilling van textiel.

Zondag 2 februari a.s. staan voor
het Aischylosproject de Gymnasium
leerlingen van
Het College op het podium in de
grote centrale hal van Het Colle
ge in Weert voor
de uitvoering van de Griekse trage
die ‘Iphigeneia in Tauris’ van de
Griekse dichter
Euripides. Maanden hebben de
leerlingen samen met leeftijdsge
noten van vijf
scholen uit de Euregio, onder leidin
g van de regisseurs Jeroen Tesse
rs en Laurence
Stas, geoefend voor dit intern
ationale toneelproject. Het optre
den vormt de
eerste in een reeks van vijf optre
dens op de deelnemende scholen
aan het project.
Benieuwd naar de première? Kaart
en zijn vanaf nu te bestellen.
Voorstelling
Het optreden op Het College vormt
de eerste in een reeks van vijf
optredens op
de deelnemende scholen aan het
project: Athénée Royal ‘Air Pur’
(Seraing), Van
Maerlantlyceum (Eindhoven), Het
College (Weert), Sint-Maartenscolle
ge
(Maastricht)
en het Bernardinuscollege (Heer
len). Het belooft een spectaculai
re en verrassende
voorstelling te worden, te meer omda
t de tragedie in de moedertalen van
de acteurs
wordt opgevoerd; het geheel wordt
voorzien van een vertaling op een
scherm naast het
toneel.
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Koers, LVO Weert biedt deze vorm
van onderwijs voor de
onderbouw mavo, havo en atheneum
waarbij je zelf richting
geeft aan en zelf eigenaar bent
van je eigen leerproces.
Binnen Koers werk je met vakd
ocenten samen aan een
brede ontwikkeling, uitgaande van
jouw eigen interesses
en kwaliteiten. Ben jij iemand die
graag de ruimte krijgtom
de dingen te doen die je graa
g 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.
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• Voorlichtingsac
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• Meeloopmiddag
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• Aanmeldavonden

Maandag 8 en din
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Van 19:00 tot 21:0
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de
Debatclub Het College in halve finale voorron
‘Op weg naar het Lagerhuis’

Rolverdeling
Van de leerlingen van Het College
spelen Massa Khairi Agha, Froukje
Minkenberg, Jarno
Reijnders, Willem Tullemans, Lina
Zoughagh (Gym 3), Benjamin Acker
mans, Anthe van
de Poll, Ava Walraven, Silke Wensink
(Gym 4), Catherine Bosch, Marijn Seger
s, Anna Ford,
Madelief Vaessen, Mart Zuijdgeest,
Fleur Biesmans en Joey Postma (Gym
5) mee. Maud
Seuren (Gym 4, trompet), Lotte
Segers (Gym5, dwarsfluit), Charlo
tte Sijben (Gym 6,
blokfluit) en Xander Ye (Gym 6, piano
) versterken het orkest dat onder leidin
g staat van
Willie Arets.

Categoriaal ath
Kunst & Cultuur

Zondag 22 september jl. vond het
Cultureel Lint plaats in het centrum
van Weert. Ook
een aantal leerlingen van de kunst
en cultuurstroom van Het College
verzorgden een
optreden.

! Voorlichtingsactiviteiten H
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Datum: 14-01-2020

Winst voor hoedenproject Het College

Datum: 22-09-2020

Koers onderw

Technasium

Datum: 18-02-2020

van onderzoek
Maak jij graag kennis met de fascinerende wereld
op Het College
en technologie? Dat kan met het Technasium
doen! Je gaat als
Weert. Het Technasium betekent vooral veel
op onderzoek uit.
fictieve onderzoeker bij de opdrachtgever
ntiespel ontwerpen
Zo mochten onze leerlingen al een brandpreve
voor Kinderpretland.
en meedenken over een nieuw speeltoestel
als bouwkundige,
Op het Technasium maak je kennis met beroepen
ect en radioloog.
laborant, industrieel ontwerper, designer, archit
om je heen.
Bij elk project neem je een kijkje in de wereld
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Nederland.
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De jonge debaters bogen zich over
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Het is terecht dat landschap wordt
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moet zo snel mogelijk volledig
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toegestaan op de openbare weg.
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Junior-TTO-school. Het TTO
Het College Weert is een officiële
uit drie pijlers die op elkaar
onderwijs op onze school bestaat
groeiproces: taalvaardigheid,
inwerken en elkaar versterken in een
ikkeling. De taalvaardigheid
wereldburgerschap en persoonsontw
van de vakken in het Engels
leer je doordat je meer dan de helft
snel vloeiend Engels spreken
volgt. Op deze manier leer je heel
gaat echter verder dan het
en begrijpen. Bilingual education
de lessen ligt de nadruk op
leren van de Engelse taal. Tijdens
nationale contacten tijdens
internationale oriëntatie en je legt inter
ange programs. Je ontwikkelt
language and culture trips en exch
ops, speaking contests, team
je eigen talenten bij theaterworksh
word je optimaal voorbereid op
math challenge en sport clinics. Zo
de internationale samenleving.
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Kijk op www.college.nl voor meer informatie!

