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Neem alvast een
virtueel kijkje in onze
prachtige school!

www.zuidwesthoekcollege.nl
ZuidWestHoek College is een school binnen de

Voorwoord

Leuk en spannend!

Dit jaar ga jij kiezen voor een nieuwe school. Weet
jij al naar welke school je wilt? Het ZuidWestHoek
College wil graag laten zien waarom het misschien
wel jouw school kan worden. Wij zijn een moderne
en bruisende school met goed onderwijs. Er is bij
ons op school veel te beleven en te kiezen.
Naast de “gewone” lessen hebben we bijvoorbeeld
projectlessen en keuzevakken zoals mountainbiken,
kunst en drone vliegen. Ik nodig je graag uit om
volgend schooljaar onze nieuwe brugklasser te
worden. Tot dan!
Wilma Scholtens,
Directeur ZuidWestHoek College

Welke brugklas?

Wanneer je jezelf aanmeldt op het ZuidWestHoek
College kom je in één van de volgende brugklassen:
• Mavoklas
• Kaderklas
• Basisklas
Natuurlijk houden we rekening met de leerweg die je
volgt. Zoals bijvoorbeeld in de uitleg die de docenten
geven of in de opdrachten die je krijgt. Als we zien dat
je schoolwerk je heel veel moeite kost, dan willen we je
graag extra begeleiden. En uiteraard dagen we je ook
uit als het schoolwerk te makkelijk is, bijvoorbeeld door
het betreffende vak op een hoger niveau te volgen.

Jayden Omzigtig 1B

Ciënna Koershuis 1E
Wat vond je van de eerste
weken hier op school?
Ik vond de eerste twee weken
leuk, er waren leuke activiteiten en het was
allemaal goed geregeld.
Wat vind je het leukste en het minst leuke vak?
En waarom?
Projectonderwijs vind ik heel leuk, omdat je echt
dingen doet. Nederlands gaat wel, maar wiskunde
vind ik niet leuk, want dat is saai.
Beschrijf in het kort wat je van het
ZuidWestHoek College vindt
Een goede school waar je veel leert. Er zijn veel
activiteiten. Ook heb ik hier echt veel nieuwe
vrienden gemaakt.

Wat vond je van de
eerste weken hier
op school?
Heel leuk, maar ook
spannend. Ik heb nu al
veel geleerd.
Wat vind je het leukste en het minst leuke vak?
En waarom?
Wiskunde vind ik het leukste, omdat het makkelijk is!
Nederlands niet zo, want ik hou niet echt van lezen.
Beschrijf in het kort wat je van het
ZuidWestHoek College vindt.
Het is een mooi gebouw met veel kleur.
Ik heb een hele leuke mentor, mevrouw Van Agtmaal.
De keuken van het restaurant vind ik ontzettend
mooi, daar wil ik later ook iets mee doen!

Floor de Vos 1A
Wat vond je van de eerste weken hier op school?
Ik vind het hier heel leuk. Ik heb een leuke klas, leuke docenten, interessante vakken
en in de pauzes is het altijd heel gezellig!
Wat vind je het leukste en het minst leuke vak? En waarom?
Projectonderwijs vind ik heel leuk, omdat je daar veel nieuwe en leuke dingen leert.
Engels vind ik minder, omdat ik er zelf nog niet zo goed in ben.
Beschrijf in het kort wat je van het ZuidWestHoek College vindt.
Ik vind het een leuke en gezellige school. Er worden leuke lessen gegeven.
Je leert snel waar de lokalen zijn en anders kun je het altijd vragen aan andere leerlingen!

De sterke 4

1

Projectgestuurd onderwijs

2

Maak je eigen keuzes

Een groot deel van de week zijn we bezig met projectgestuurd
leren. Door middel van groot opgezette projecten ontdek en
leer je actief en word je gestimuleerd om dit direct toe te passen.
Hiernaast krijg je ook vakken als Nederlands (en lezen),
Engels, wiskunde (en rekenen), gym etc.

Op het ZuidWestHoek College mag je tijdens Collegetijd zelf
kiezen welk college je elke week wilt volgen. Je bepaalt dus
een klein beetje jouw eigen rooster. Bij Collegetijd kun je bijvoorbeeld kiezen voor werken met Drones, Kunst of Mountainbiken.
Mogelijk bieden we komend jaar ook weer voetbal, dansen,
paardrijden, darten en nog veel meer colleges aan. Tijdens de
zogenaamde flexuren kun je voor een vak extra uitleg krijgen.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan Nederlands, Engels en wiskunde.
Van je mentor krijg je LOB les waarbij je jezelf beter leert kennen
en gaat ontdekken welke keuzes je allemaal moet gaan maken
voor jouw toekomst.

3

Mavo + Praktijkvak

4

Begeleiding

In de brugklas heb je elke periode 4 uur les op onze praktijk
pleinen. Dit zijn de pleinen van Koken/Bakken/Restaurant,
Techniek, Zorg & Welzijn en Economie & Ondernemen.
Hierdoor ervaar je welk plein het beste bij jouw ambities past.
Ook de mavo leerlingen krijgen praktijklessen vanaf
de brugklas en kunnen hun mavo diploma halen met een
praktijkvak. Dit is uniek!

We maken echt werk van begeleiding op maat via jouw mentor
en ons ondersteuningsteam. Van je mentor krijg je altijd
meerdere lessen zoals een mentoruur, het vak waar de mentor
in gespecialiseerd is en de mentor helpt je met Loopbaan
Oriëntatie en Begeleiding (LOB). We staan open voor al je
vragen en zijn actief in begeleiding. We vinden het belangrijk
dat jij jezelf veilig en prettig voelt op onze school.

Ons aanbod

Je kunt bij ons op school komen als de
adviezen in groep 8 aangeven dat het
ZuidWestHoek College goed bij jou past.
Met elk vmbo-advies kun je bij ons terecht,
want wij hebben alle leerwegen in huis:
mavo, kader- en basisberoepsgerichte
leerweg. Loopt alles op school heel goed,
dan bieden we je de kans om over te stappen
naar een hogere leerweg; bijv. van kader
naar mavo. Je kunt zelfs van de mavo
overstappen naar havo!
Kies je voor het ZuidWestHoek College,
dan kies je altijd voor een kleine, overzichtelijke en persoonlijke school. Het
is een veilige school in een rustige en
prachtige omgeving. Tegelijkertijd kies je
ook voor een ‘grote’ school omdat we alle
soorten vmbo-opleidingen in huis hebben.
Kies je voor het ZuidWestHoek College,
dan kies je dus voor het beste binnen één
school.

Jouw eigen mentor

Jouw mentor is de belangrijkste persoon in onze
brugklas. Daar kun je altijd bij terecht, bijv. als je
leuke ideeën hebt om met je groep te doen maar
ook als het even niet goed gaat met jou of met
je schoolwerk. Ook je ouders zijn natuurlijk altijd
welkom. Kortom, het is een school waar je je snel
thuis gaat voelen. Er zijn speciale lessen die gegeven worden door je mentor. In deze lessen krijg
je groepsactiviteiten, maar ook hulp van je mentor
als dat nodig is. Daarnaast heb je met jouw mentor
gesprekken over de keuzes die je moet gaan maken
zowel in de brugklas als in het vervolg.

Hoe werkt onze brugklas?

In de brugklas krijg je naast Nederlands (en lezen),
Engels, wiskunde (en rekenen), gym etc. ook veel
lessen projectgestuurd. Binnen de projectgestuurde
lessen leer en ontdek je heel veel van verschillende
vakken en onderwerpen. Er is heel veel ruimte
om jouw creativiteit in te zetten en je talenten te
ontdekken en/of verder te ontplooien! Daarnaast
ga je 2 lesuren per periode op de praktijkpleinen
werken in Techniek, Zorg & Welzijn, Koken/Bakken/
Restaurant en Economie & Ondernemen en kun je
voor 2 lesuren kiezen welk college je gaat volgen
tijdens Collegetijd.

Collegetijd
Met Collegetijd kun je zelf
kiezen wat voor college je 2 uur
in de week gaat volgen. Denk
hierbij aan sportcolleges (zoals
mountainbiken, paardrijden,
voetbal etc.) en ook aan het
Dronecollege of het Kunstcollege.

Mavo

Bij ons op school kun je een mavodiploma halen
met een praktijkvak erbij, dat is uniek! Vanaf de
brugklas krijg je al 2 uur per periode les op de verschillende praktijk pleinen. Dat maakt onze mavo
uitgebreider dan andere mavo’s. Uiteraard bieden
we op onze basis- en kader afdeling ook praktijklessen en een praktijkexamen aan.

Hoe gaat het dan verder?

Na de tweede klas mavo kies je een richting en een
vakkenpakket. Welke richting, dat hangt af van wat
je interessant vindt. Kies je voor de talen met Duits
en Frans of ben je meer exact: natuurkunde en
scheikunde of toch commercieel met veel economie?
Na de tweede klas kader en basis kies je voor een
beroepsrichting: Techniek, Zorg & Welzijn, Koken/
Bakken/Restaurant of Economie & Ondernemen.
Ongeveer de helft van je lestijd besteed je in klas 3
en 4 aan lessen binnen jouw beroepsrichting. Daar
begint de voorbereiding op jouw toekomst in het
middelbaar beroepsonderwijs.

Sport
Wel eens van een ‘topsportvriendelijke school’
gehoord? Dat zijn wij dus. Het betekent dat
sport bij ons belangrijk is, zowel in de les als
daarbuiten. Wist je dat onze school ook
bekend staat als ‘Wielercollege’ en
‘Voetbalcollege’? Je kunt er meedoen aan
leuke en spannende extra activiteiten zoals
wielerclinics, waarbij je met een groep naar
Zuid-Limburg gaat. Tevens organiseren we voor
iedereen een mountainbike- en voetbalreis.

Samenwerken en digitaal leren

Verdere informatie
vind je terug op onze website:
www.zuidwesthoekcollege.nl

Wat je moet weten
• Digitaal onderwijs is meer dan een digitale methode alleen!
• Wij geven digitaal onderwijs via een Chromebook, die eigendom van jou is
en die je ook privé mag gebruiken.
• Aanschaf bij de leverancier van de school (The Rent Company) levert
aanzienlijke korting en goede service op.
• Bij schade of reparatie wordt door ons tijdelijk een leen-Chromebook
beschikbaar gesteld. Je hoeft dan geen enkele les te missen!
Kosten
Dell - Chromebook 3100 2-in-1 € 214,00 of € 5,00 p.m. inclusief schoolstimuleringsbijdrage € 200,–
en Easy4u zekerheidspakket. Kostenberekening op basis van huidige inzichten*

Wat kost dat?

De meeste boeken in het voortgezet onderwijs worden door de school betaald, behalve als ze bijv. door
meer kinderen in een gezin kunnen worden gebruikt of niet speciaal voor één leerjaar bedoeld zijn, zoals
woordenboeken. Voor de verstrekte boekenpakketten vragen wij ook geen borgsom, maar schade of
vermissing wordt natuurlijk wel in rekening gebracht. Ook kunnen er verzendkosten in rekening worden
gebracht bij latere bestellingen, deze worden niet automatisch door de school vergoed. Voor de zomervakantie krijg je nog precieze informatie over hoe dit allemaal in zijn werk gaat.
Voor de aanschaf van de Chromebook krijg je een teruggave vanuit de school van € 200,–. Er zijn nog wel
wat kosten voor aanvullende materialen (zoals bijv. gymkleding en schrijfbenodigdheden) en voor eventuele
deelname aan excursies of bepaalde bijzondere projecten. Daarnaast bestaat er een algemene vrijwillige
ouderbijdrage van € 30,- waaruit de school o.a. een aantal leerling activiteiten bekostigt.

Hartelijk welkom!
We nodigen je samen met je ouders uit voor onze
spetterende OPEN DAG op zaterdag 19 februari.
Leuk om alvast kennis te komen maken! Het is
ook mogelijk om een echte VIP tour te krijgen.
Op onze website vind je meer informatie over
deze VIP tour.

Aanmelden

Wil je bij ons op school komen? Graag natuurlijk!
Via de basisschool krijg je een aanmeldformulier
voor onze brugklas. Vul dat formulier dan samen
met je ouders volledig in. Vergeet niet om je handtekening te zetten. Controleer je ook even of het
door één van je ouders ondertekend is?

Leuke kennismakingsdag

Na aanmelding hoor je snel of je aangenomen bent.
Je ontvangt dan een felicitatiekaart en je wordt
uitgenodigd voor de kennismakingsmiddag in juni
2022. Op de kennismakingsmiddag hoor je in welke
klas je bent ingedeeld en wie je mentor wordt. Zo
ben je al ruim vóór de grote vakantie thuis op je
nieuwe school.

Neem alvast een
virtueel kijkje in onze
prachtige school!

www.zuidwesthoekcollege.nl

BASIS, KADER & MAVO!

OPEN DAG

Onze Lieve Vrouw ter Duinenlaan 201 - Ossendrecht

Zaterdag 19 februari 2022
10.00 tot 14.00 uur
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Kijk voor meer informatie op onze website
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ZUIDWESTHOEK COLLEGE
STERK IN ONTWIKKELING

Meer weten? Neem gerust contact op!
ZuidWestHoek College | Onze Lieve Vrouw ter Duinenlaan 201 | 4641 RM Ossendrecht
Telefoon 0164 – 672302 | info@zuidwesthoekcollege.nl | www.zuidwesthoekcollege.nl
Overal waar we spreken over ouders, worden ook voogden of verzorgers bedoeld. Enkele foto’s: Gijs Proost Fotografie
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