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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

 Ruimte voor

    jouw t
alent!

MAVO & HAVO

VOORLICHTINGSACTIVITEITEN PHILIPS VAN HORNE: ZIE BINNENKANT FOLDER

HET COLLEGE WEERT
ATHENEUM, GYMNASIUM

• TWEETALIG ONDERWIJS 
 Voor atheneum en gymnasium

• TECHNASIUM 
 Voor atheneum
•  WETENSCHAPSORIËNTATIE 

 Voor gymnasium vanaf brugklas
•   BEGAAFDHEIDSPROFIELSCHOOL 

Maatwerk voor begaafde leer-
lingen

•  TOPSPORT TALENTSCHOOL 
Stimuleert de combinatie van  
studie en topsport

•  KUNST EN CULTUUR,
 Tekenen, theater en muziek
•  KOERS
 Eigenaar van je eigen leerproces

PHILIPS VAN HORNE
TWEEJARIGE HETEROGENE 

BRUGKLAS

•  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
• DIENSTVERLENING &
 PRODUCTEN
• PRAKTIJKGERICHTE BEROEPS-

ROUTES

BRAVO! COLLEGE CRANENDONCK
VMBO BASIS EN KADER, 

MAVO, HAVO EN ATHENEUM, 
BIVAK

• 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

HET KWADRANT
VMBO BASIS, VMBO KADER,  
PRAKTIJKONDERWIJS (PRO)

•  VAKMANSCHAPS ROUTE/ 
ZESJARIGE TECHNIEK OPLEIDING 
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 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
• KOERS-VMBO
• KUNSTKLASPLUS



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 mavo bereidt je voor op het mbo of de door-

stroom naar de havo.

De mavo op de Philips van Horne is een theoretische 

opleiding, waarbij er ook aandacht is voor loop-

baanoriëntatie 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. 

In de bovenbouw bereid je je voor op je examen en 

jouw volgende stap naar het vervolgonderwijs. LOB 

speelt hierin een belangrijke rol.

mavo

De wereld van bèta en techniek is meer dan witte jassen 

en schroevendraaiers. Technologie speelt in het leven 

van alledag een steeds grotere rol. Creatieve geesten, 

onderzoekers, avonturiers, vernieuwende denkers en 

ontwerpers, binnen de technologie is er voor iedereen 

iets te vinden. Het vak Technologie laat je op een 

praktische manier kennismaken met de verschillende 

bèta-werelden.

Technologie

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 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 toekomst. 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 Herenstraat. Uiteraard is bij de 
heropening ook gezorgd voor een nieuw, verfrissend 
logo en bijpassende huisstijl. Hierbij heeft Philips van 
Montmorency, de laatste Graaf van Horne en heer van 
Weert, als naamgever van onze school, een belangrijke 
plek gekregen.

toekomstbestendig

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 beroepsroutes. De beroepsroutes die vanaf mavo 3 gekozen kunnen 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 doorstroomnaar het vwo.

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

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

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

Vanaf het derde leerjaar van de mavo volg je het vak 

Dienstverlening en Producten samen met een keuzevak. 

We bieden de volgende keuzevakken aan: Care & 

Wellness, Economie & Ondernemen, Multimedia & 

Design en Techniek & Productontwikkeling. De lessen 

Dienstverlening en Producten en de keuzevakken zijn 

vooral gericht op de praktijk en geven je een goede 

voorbereiding op een vervolgopleiding in het MBO. 

DIENSTVERLENING
EN PRODUCTEN 

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 van Horne is een creatieve school die creatievelingen zoals jij weet te sti-muleren en inspireren.

kunst & cultuur

VoorlichtingsactiviteitenPhilips van Horne
• Voorlichtingsactiviteit  Dinsdag 12 januari 2021• Aanmeldavonden

 8 en 9 maart 2021
• Kennismakingsavonden 7 en 8 juni 2021

Philips van Horne 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

Op de Philips van Horne kun je terecht voor mavo en havo. Vanaf 

schooljaar 2021-2022 worden alle leerlingen in een tweejarige 

heterogene brugklas geplaatst. Gedurende deze twee schooljaren heb 

je de kans om te laten zien welk niveau het best passend is voor jou. Aan 

het einde van leerjaar 2 word je bevorderd naar mavo 3 of havo 3.

TWEEJARIGE HETEROGENE BRUGKLAS

Is sport belangrijk in je leven?
De scholen van LVO-Weert voeren officieel de status van 

‘Topsport Talentschool’. De Philips van Horne motiveert 

en stimuleert topsporters door ze aangepast onderwijs 

te bieden, waardoor ze hun studie en topsport kunnen 

combineren. Met de invoering van de status ‘Topsport 

Talentschool’ vormen de scholen van LVO Weert één 

van de dertig Topsport-scholen in Nederland.

Een Topsport Talentschool is een school waar 

sporttalenten onderwijs en sport samen kunnen 

ontwikkelen. Deze begeleiding krijgen ze vanaf het 

eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs. Voor deze 

begeleiding werkt LVO-Weert samen met Limburg 

Sport; een van de twaalf regionale Olympische 

Steunpunten. De organisatie kent de sporters hiervoor 

bepaalde statussen toe, die het niveau aangeven 

waarop de sporter presteert. Alle niveaus worden door 

het NOC*NSF begeleid. De hoogste status, de A-status, 

wordt bereikt als een sporter eindigt bij de eerste acht 

van een EK of WK. Echter, hier gaat een hele weg aan 

vooraf en de school speelt daarin een belangrijke rol.

Topsport

Na de bezoeken van de heer Willemsen van het liaisonbureau van het Europees 

Parlement eerder dit jaar en een bijbehorende positieve beoordeling van de EPAS 

activiteiten. Mocht het Philips van Horne op 29 november jl. de EPAS plaquette in 

Den Haag in ontvangst nemen.

Scholen uit heel Nederland, waaronder de Philips van Horne, werden die dag door 

Europarlementariër Bas Eickhout tijdens de EP Ambassador School Senior dag 

geaccrediteerd. Docenten, Susan Höppner-Janssen en Janneke Adema-Rutjens, 

hebben de plaquette voor de Philips van Horne in ontvangt mogen nemen.

European Parliament Ambassador School

Het lesprogramma voor het European Parliament Ambassador School programma 

is speciaal ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs. Het doel van het programma 

is ook om de politieke vaardigheden van leerlingen te stimuleren. Zij zijn immers 

de toekomstige stemmers. De deelnemers nemen kennis van hoe de Europese 

democratie werkt en ontwikkelen hun vaardigheden m.b.t. Europees burgerschap, zij 

kunnen richting geven aan de toekomst van Europa.

Philips van Horne EP Ambassador school

Datum: 05-12-2019

In het kader van World Cleanup Day op zaterdag 19 september 2020 heeft de Philips van Horne woensdag 16 september een schoonmaakactie opgezet tegen zwerfafval om en in de buurt van de school. Een groep van 30 havo TTO-leerlingen is tussen 13:00 en 15:00 uur op pad gegaan. In deze uren hebben de leerlingen maar liefst 10 zakken met zwerfafval gevuld! 10 zakken met zwerfafval

Plastic flesjes en blikjes waren de grootste boosdoeners. Eén groepje kwam zelfs met een autoband terug. Er lagen ook verschrikkelijk veel sigarettenpeuken. Wist je dat deze maar liefst 12 jaar kunnen blijven liggen? Mooi dat ons kleine stukje aarde wat schoner is achtergelaten. De school hoopt in de toekomst meer acties te ondernemen en mensen in Weert te overtuigen dat het de moeite waard is om het afval om ons heen op te ruimen!

Dankjewel aan alle leerlingen die hebben geholpen. Jullie zijn toppers! Ook de Gemeente Weert bedankt voor het extra ophalen van het verzamelde afval.

Zwerfafval  | Philips van Horne 
ruimt op
Datum: 17-09-2020

De vakgroep Beeldende Vorming van de Philips van Horne, is op initiatief van 

docent beeldende vorming Wanda Lenaers, gestart met het kunstproject: ‘Wall 

of Hearts’.

Wall of Hearts

Elke leerling in de onderbouw is gevraagd om een aantal harten, zowel 2- als 3 

dimensionaal, digitaal in te sturen via de digitale lesomgeving. Maar ook collega’s, 

ouders, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s zijn dit initiatief gaan ondersteunen en doen 

ook enthousiast mee. Al deze harten samen vormen dan uiteindelijk een muur van 

harten..

Deze ‘Wall of Hearts’ zal vanaf dinsdag 21 april te zien zijn op de ramen bij de 

hoofdingang van de Philips van Horne. Zo kunnen we onze steun betuigen aan alle 

mensen uit de zorg die zo hard aan het werk zijn maar ook aan alle ouders, leerlingen, 

docenten en aan iedereen die er het beste van probeert te maken in deze moeilijke 

tijd…  De inzendingen stromen nu binnen zodat ook na de 21 april het kunstproject 

“Wall of Hearts” zal blijven groeien.

Waarom? Omdat het gewoon heel leuk is om te doen en dé kans om je creativiteit de 

vrije loop te laten.

Kunstproject Wall of Hearts Philips van Horne

Datum: 21-04-2019


