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96,1%

MAVO

•	 VAKMANSCHAPSROUTE/
TECHNIEKOPLEIDING
Vraaggerichte opleiding voor
een baan in de techniek
• PERSOONLIJK ONDERWIJS
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
• KUNSTKLASPLUS

HET KWADRANT

JURIDISCH &
HR SPECIALITEIT
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MOESEL
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SWARTBROEK
ELL

STRAMPROY
TUNGELROY

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

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

HET COLLEGE WEERT
ATHENEUM,
GYMNASIUM,
KOERS

• TWEETALIG ONDERWIJS
Voor atheneum en gymnasium
• TECHNASIUM
Onderzoeken & Ontwerpen
• WETENSCHAPSORIËNTATIE
• 	BEGAAFDHEIDSPROFIELSCHOOL
Maatwerk voor begaafde leerlingen
• TOPSPORT TALENTSCHOOL
Stimuleert de combinatie van
studie en topsport
• KUNST EN CULTUUR,
Tekenen, theater, muziek,
exposities, muziekgala,
Unplugged, Van Horne Pop
• KOERS
Eigenaar van je eigen leerproces

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

ICT

(TECHNISCHE)
BEDRIJFSKUNDE

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

MAVO & HAVO

• ATHENEUM
Eerste 2 leerjaren
• HAVO
Eerste 3 leerjaren
• VOLLEDIG VMBO
(Basis, Kader, Nieuwe Leerweg)
Afstuderen in de richting BIVAK
(Bijzonder Innovatief Vakonderwijs), afstudeerrichting D&P.
• UITSTEKENDE DOORSTROOM
NAAR OVERIGE SCHOLEN
•	PRAKTISCHE BEROEPSORIËNTATIE
Voor basis, kader en de Nieuwe
Leerweg (PBO)
• TOPSPORT TALENTSCHOOL

VOORLICHTINGSACTIVITEITEN PHILIPS VAN HORNE: ZIE BINNENKANT FOLDER
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HET KWADRANT
VMBO BASIS, VMBO KADER,
PRAKTIJKONDERWIJS (PRO),
INTERNATIONALE
SCHAKELKLAS (ISK)
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onderwijsaanbod en de kwaliteit
van het onderwijs in de toekomst

WEERT 71%
NEDERWEERT 17%
CRANENDONCK 6%
LEUDAL 3%
OVERIG 3%

HAVO

BUDEL

intensief samen om het brede
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LVO Weert verbindt de Philips
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NEDERWEERT
OSPEL
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BRAVO! COLLEGE
CRANENDONCK

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

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

mavo

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.

Topsport
je leven?
Is sport belangrijk in
cieel de status van

toekomstbestendig
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 fietsenstallin
gen 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 belang
rijke plek
gekregen.

kunst & cultuur
Ben je muzikaal?

Winnaar Van Horne Pop 2022 Mesmerized
kunst & cultuur
Datum: 27-07-2022
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Mesmerized. De tweede plaats was
Winnaar van de 32e editie was de band
de een mooie derde plaats.
voor de band Middle Green en Glorius behaal
Van Horne Pop 2022
op het podium om de aanwezige
Dertien bands stonden vol enthousiasme
n meerdere genres centraal, zoals:
te vermaken met hun muziek. Er stonde
muziek. Genoeg variatie dus. De
rock, pop, rap, indie en Nederlandstalige
deskundige jury beoordeeld op o.a.
deelnemende groepen werden door een
muzikaliteit en podiumpresentatie.
ijd waar beginnende bands de
Al jaren is Van Horne Pop een muziekwedstr
ze in huis hebben, “De springplank
mogelijkheid krijgen om te laten zien wat
gala bezit ook Van Horne Pop
voor aanstormend talent”. Naast het Muziek
Men kan stellen dat er weinig
regionale en zelfs nationale bekendheid.
bands voortbrengen. Het festival
scholen zijn in Nederland die jaarlijks zoveel
rg.
is een begrip geworden in (Midden -) Limbu

Dynamisch Passie Kunstzinnig

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

De school hoopt dat dit bord preve
ntief werkt, dat het openingen en
ondersteuning biedt tot gesprek. Het
onderwerp is pesten, maar ook het
omzien naar elkaar. Op het bord is een
foto van Fleur te zien en de roos was
haar lievelingsbloem. Het bord is gespo
nsord door Imbri International.
Meer weten over de Fleur Bloemen Sticht
ing? Stuur dan een mail naar:
info@fleurbloemenstichting.nl.
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“Met de plaatsing van dit bord willen
wij als school laten zien dat wij opsta
an
tegen pesten”, aldus Sharon van Dael,
anti-pestcoördinator op de Philips van
Horne. “Helaas gebeurt pesten nog
steeds dagelijks, op school en 24/7
via
allerlei andere (digitale) kanalen. Geluk
kig weten steeds meer leerlingen
de weg te vinden om pestgevalle
n te komen melden en hebben we
de
afgelopen jaren al vele pestgevallen,
met name door met elkaar in gespr
ek
te gaan, kunnen oplossen. Tijdens de
mentor-/PLT-lessen op school wordt
er
met regelmaat aandacht aan dit onder
werp geschonken. Als school doen we
ook jaarlijks mee aan de ‘Week tegen
pesten’ (derde week in september) en
de
dag tegen pesten (19 april) om op die
momenten extra aandacht te schenken
aan dit onderwerp. Opstaan tegen peste
n doen we samen, we hebben elkaar
hierbij hard nodig!”

Op de mavo vindt er een nau
we samenwerking plaats
met het MBO. Deze samenwerki
ng krijgt op de Philips van
Horne vorm door de praktis
ch ingerichte beroepsroutes.
De beroepsroutes die vanaf
mavo 3 gekozen kunnen
worden zijn:
• Economie & Ondernemen
• Technologie & Productontwik
keling
• Care & Wellness
• Multimedia & Design
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Datum: 30-07-2022

Fleur kon niet omgaan met de confli
cten/pesterijen met medescholieren
en nam een aantal jaren geleden een
drastisch besluit. De Fleur Bloemen
Stichting die daarna werd opgericht
stelt zich ten doel om pesten onde
r
kinderen en jongeren tegen te gaan.
Ze maakt pesters bewust van de
mogelijke gevolgen van pestgedrag
door het geven van voorlichting op
scholen en bij verenigingen.

bo

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 vervolgonderwijs centraa
l.

Onthulling bord Fleur Bloemen
Stichting in Philips van Horne
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Voorlichtin
Philips van gsactiviteiten
Horne
• Voorlichtingsa
vond
dinsdag 17 januari
2023
• Meeloopmiddag
en
woensdag 8 en wo
ensdag 15 februari
2023
• Aanmeldavonde
n
maandag 6 en din
sdag 7 maart 2023
• Kennismaking
savonden
maandag 5 en din
sdag 6 juni 2023
• Ontdekkingsto
cht groep 7
woensdag 14 juni
2023
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Het artikel is in te zien

Kijk op www.philipsvanhorne.nl voor meer informatie!

