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Tienercollege 
flores
Komt het maken van een 
definitieve keuze in groep 8 te 
vroeg? Dan kun je in overleg 
met je groep 8 leerkracht 
kijken of onze Tienercollege 
Florès iets voor jous is.



het stedelijk vakcollege

in het kort:
Leren door te doen
 

Onderzoek naar jezelf en 
de arbeidsmarkt
 

Eerst ervaring opdoen en dan profiel 
kiezen dat bij je past
 

Ervaring opdoen bij bedrijven vanaf 
het eerste jaar
 

Een echte beroepsopleiding 
 

Doorstromen naar het mbo

In de onderbouw volg je algemene vakken zoals Nederlands, Engels, wiskunde en Mens en 
Maatschappij (geschiedenis/aardrijkskunde/economie). We geven extra aandacht aan de vakken 
Nederlands en rekenen. Want goed Nederlands lezen, schrijven en spreken is de basis voor alle 
andere vakken. Daarnaast volg je praktijklessen die je voorbereiden op je keuze in de bovenbouw. 

Aandacht voor jou
In onderbouw doe je ook onderzoek naar jezelf en de arbeidsmarkt. ‘Wie ben ik, wat wil ik en wat kan 
ik’ staan daarbij centraal. Hier werk je samen met je mentor aan tijdens lessen loopbaanoriëntatie. 
Dit helpt je om een goede profielkeuze voor de bovenbouw te kunnen maken. 

Wij werken met kleine klassen van 16 tot 
22 leerlingen. Daardoor is er individuele 
aandacht voor elke leerling. De onder-
bouw heeft meerdere keren per week een 
dagstart. Hier is ruimte om zaken als het 
leerproces, je persoonlijke ontwikkeling, 
groepsdynamiek te bespreken. 

Bewegen & gezondheid
We vinden we een gezonde leefstijl heel 
belangrijk. Zo krijg je 4 uur gym per week 
in plaats van 2 uur. Ook gezonde voeding 
vinden we belangrijk. Daarom zijn we 
aangesloten bij ‘de gezonde school. Dit zie 
je terug in het aanbod van onze kantine.

Profielkeuze
Aan het eind van het tweede leerjaar kies 
je een profiel dat je voorbereidt op een 
verdere beroepsopleiding. Je kunt kiezen 
uit 6 profielen. Welk profiel past bij jou?

Techniek & Vakmanschap
 • Bouw, Wonen & Interieur
 • Produceren, Installeren 
  & Energie
 • Media, Vormgeving & ICT
Mens & Dienstverlenen
 • Zorg & Welzijn
 • Economie & Ondernemen
 • Horeca, Bakkerij & Recreatie

vmbo-B - vmbo-K - vmbo-KT

innova
Bij ons op school is onderwijs gericht op jouw functioneren. Hierdoor ga je gemotiveerd 
naar school. Dat draagt bij aan betere studieresultaten. We stimuleren jouw persoonlijke 
ontwikkeling. Gepersonaliseerd leren noemen we dat op Innova. Maar wat is dat nou?
In het kort betekent dit dat:

• Wij kijken naar wat jij nodig hebt op vakinhoud
• Je vakken op verschillende niveaus mag volgen
• Het werk zoveel mogelijk op school maakt
•  Je verantwoordelijkheid leert nemen voor je  

eigen leerproces
• Je samen met je coach je doelen stelt
• Je wekelijks een gesprek met je coach hebt
• Je je ouders kunt meenemen naar coachingsgesprekken
• Je een gedegen planning leert maken
• Je verschillende leerstrategieën leert toepassen
• Je leert reflecteren op je eigen ontwikkeling

Hoge leerresultaten

Veilige schoolomgeving

Een coach in plaats van een mentor

Kunstklas Theater of Vooropleiding Dans 
op Kottenpark combineren met school

in het kort:

Mavo - Onderbouw Havo

“Je werkt op je eigen 
chromebook en je kunt 
veel opdrachten tijdens
de lessen maken.” 

Hoe doe ik dit? Wanneer doe ik dit? Met wie 
doe ik dit en op welke manier doe ik dit? Bij het 
maken van al deze keuzes en je planning krijg je 
begeleiding van een coach. Deze coach stelt je 
vragen of reikt suggesties aan, die zorgen dat jij 
steeds beter in staat bent om zelfverantwoordelijk 
te leren. Naast de basisinstructies krijg je bij ons 
op school vakworkshops. 

Tijdens deze vakworkshops is er altijd een 
vakdocent aanwezig die jou ondersteunt bij 
al jouw vragen. Heb je extra instructie nodig 
of wil je graag zelfstandig aan het werk, dan 
is daar ruimte voor. Je werkt op je eigen 
Chromebook en je kunt veel opdrachten 
tijdens de lessen maken. Er is dus weinig 
huiswerk!

college zuid
Op College Zuid bereid je je voor op de toekomst met een opleiding die bij jou past. Je hebt een vast 
rooster en krijgt veel les in Nederlands, Engels, wiskunde en Duits om je kansen op een diploma en 
later op de arbeidsmarkt te vergroten. Ook krijg je Spaans. In je klas zitten maximaal 28 leerlingen, 
zodat er aandacht is voor elke leerling. Je hebt in de eerste klas twee mentoren en je start en eindigt 
de week met een mentorles om je goed te begeleiden.

in het kort:
College Zuid is leren met plezier

Persoonlijke aandacht voor elke 
leerling

Speciale aandacht voor taal en 
tweetalig onderwijs

Topsport talentschool

Sportstroom voor leerlingen die sport 
leuk vinden

Vast rooster in de onderbouw en 
twee mentoren in de brugklas

Spaans als extra taal

Kijk over je grenzen
Naast je mavo, havo of atheneum opleiding, 
kun je kiezen voor tweetalig onderwijs. Er zijn 
uitwisselingen, waardoor je in contact komt 
met andere culturen. Als je tweetalig onderwijs 
doet, verlaat je de school met een mavo, havo 
of vwo diploma, een Cambridge certificaat en 
IB certificaat. Dit zijn internationaal erkende 
diploma’s, waarmee je ook in het buitenland 
kunt studeren. Ook als je in Nederland wilt 
blijven, wordt studeren makkelijker als je 
tweetalig onderwijs hebt gedaan, omdat veel 
studies in het Engels zijn.

Bewegen, Sport & Gezondheid 
Wil je je sportieve talenten ontwikkelen én 
leren voor je diploma? Je kunt je mavo, havo 
of vwo-opleiding combineren met één van de 
volgende sportmogelijkheden:

Topsport talentschool
Als je op hoog, landelijk niveau sport, of deel 
uitmaakt van een regionale of landelijke jeugd-
selectie, dan is de topsport talentschool iets 
voor jou. Je krijgt, als je door NOC*NSF geselec-
teerd bent als topsport talentleerling, ruimte om 
topsport te combineren met je opleiding.

Sportstroom
Samen met je medeleerlingen maak je kennis 
met allerlei sport- en bewegingsactiviteiten, 
zoals schaatsen, voetbal, tumbling, klimmen, 
turnen en survival. In de bovenbouw kun je 
kiezen voor sport als examenvak. Elke leerling 
die sport leuk vindt, kan deelnemen aan de 
sportstroom.

Mavo - Havo - Vwo - Vwo+ - TTO

Vakschool Het Diekman

in het kort:
Kleine klassen

Naast theorie veel praktijk

Ervaring opdoen bij bedrijven vanaf 
het eerste jaar

Intensieve samenwerking met bedrijven

Veel begeleiding

Diploma én erkende certificaten

Baangarantie

Doorstromen naar vmbo via schakelklassen

10 - 14 klas

Op Vakschool Het Diekman leer je naast de 
basiskennis van bijvoorbeeld Nederlands, 
rekenen en burgerschap, vooral door te 
doen. In 3 fases word je in 5 jaar opgeleid en 
begeleid naar een bij jou passende plek op de 
arbeidsmarkt. 

• oriëntatiefase
• doorstroomfase
• uitstroomfase

Tijdens de oriëntatiefase ga je al kijken bij  
bedrijven en daar opdrachten uitvoeren.  
Op school besteden we veel aandacht aan 
werknemersvaardigheden. Tijdens de door-
stroomfase leer je allerlei soorten bedrijven 
kennen, waarna je een richting kiest waarin je 
je verder wilt en kunt ontwikkelen.
In de uitstroomfase loop je dan stage bij een 
bedrijf waar je in principe kunt blijven werken.

Basisvakken en praktijkvakken
Naast je basisvakken zoals Nederlands, 
rekenen, ICT, sociale vaardigheden en 
communicatie, krijg je ook veel praktijkvakken 
zoals bijvoorbeeld metselen, mobiel, metaal-
bewerking, bouw, schilderen, tuin, verzorging, 
horeca, koken en bloemschikken.

Schakelen naar vmbo?
In de schakelklassen krijg je gedurende twee 
jaar in kleine groepen met extra aandacht 
vmbo onderwijs. In het tweede leerjaar kun jij 
wanneer je daaraan toe bent doorstromen naar 
het vmbo.

10 - 14 klas
Vakschool Het Diekman is in samenwerking 
met SBO het Pontem een 10-14 klas gestart. 
In deze klas volgen leerlingen vanaf groep 7 tot 
en met leerjaar 2 van het voortgezet onderwijs 
samen les. 

Praktijkonderwijs - schakelklassen - 10-14 klas

ontdek welke locatie bij jou past

College Zuid
Tienercollege Florès

Vakschool het Diekm
an

Kottenpark
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in het kort:
School voor 10-14 jarigen

Leerlingen uit groep 7 en 8 basisschool 
en eerste twee jaar voortgezet onderwijs 
volgen hier les

Samenwerking tussen basisschool en 
voortgezet onderwijs

Uitgestelde keuze voor definitieve niveau

Persoonlijk doorlopende leerlijn

De Stedelijke Mavo

in het kort:

De Stedelijke Mavo is een relatief kleine school. Bij binnenkomst zegt er iemand 
‘goedemorgen’ en kent je bij naam. Een school waar je wordt gezien!

Grensverleggend
 

Het onderwijs op De Stedelijke Mavo verlegt 
grenzen. We denken niet graag in beperkin-
gen, maar in mogelijkheden. Dat betekent 
dat we niet praten over wat je niet kunt, 
maar nog kunt leren. Je wordt dus behoorlijk 
uitgedaagd! Goede vaklessen vormen hierbij 
het fundament.

(Zelf)verantwoordelijk
Zelfverantwoordelijkheid gaat over de manier 
waarop je in staat bent je eigen leren vorm te 
geven. Naast het belang van het halen van 
goede resultaten en een mooi diploma willen 
we dat je groeit in het nemen van verantwoor-
delijkheid in je eigen leerproces. Dat betekent 
dat je leert plannen, organiseren en soms zelf 
kiest welk vak je wilt volgen. Ook ben je niet 
alleen verantwoordelijk voor jezelf, maar ook 
in je samenwerking met anderen, je aandeel 
in de school en de wereld om je heen. Dit 
zie je terug in het onderwijs bij De Stedelijke 
Mavo.

Toekomstgericht
Aan het einde van je schoolloopbaan op 
De Stedelijke Mavo sta je voor een belang-
rijke keuze, je vervolg. Om een goede keuze 
te maken moet je over voldoende kennis 
beschikken over je eigen mogelijkheden, 
maar ook over de mogelijkheden die er zijn. 
Vanaf het eerste leerjaar zijn we daarmee 
bezig. Je maakt kennis met beroepen en 
vervolgopleidingen. Waar ben jij goed in? 
Wat wil je? Wat wil je leren? Allemaal vragen 
die je uiteindelijk helpen een keuze te maken 
die bij je past.

Talenturen om te proeven, je grenzen te 
verleggen en keuzes te maken

Projecturen waar je leert onderzoeken, 
samenwerken en presenteren 

Extra aandacht voor taal 

Studieplanners om je te helpen met 
leren en organiseren

Je mavo diploma of doorstromen 
naar de havo

Mavo - Onderbouw Havo
Tienercollege flores
Tienercollege Florès is een zogenaamde 10-14 school en is bedoeld voor 10 tot 14 jarigen. Het is 
een school voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool en de eerste twee klassen van het 
voortgezet onderwijs.

Waarom een tienercollege?
 

De overgang van het basisonderwijs naar het 
voortgezet onderwijs is best groot. Soms vindt 
dan de groep 8 leerkracht het beter om het de-
finitieve advies uit te stellen en een voorlopig 
advies te geven. Op die manier krijgt de school 
een beter beeld welk niveau het beste past.

Ons onderwijs
De leerstof wordt aangeboden van vmbo-b/k 
tot en met havo/vwo niveau. Tienercollege 
Florès is een school waar we intensief samen-
werken met elkaar en afstemmen met jou, 
je mentor en je ouders. Dit maakt dat je een 
weloverwogen, passende keuze kan maken 
voor vervolgonderwijs. Het uiteindelijke doel 
daarbij is dat jij het maximale uit jezelf haalt!

Belangrijkste kenmerken 
• Persoonlijke doorlopende leerlijn van  
    de basisschool naar het voortgezet  
    onderwijs
•  Kleine locatie met persoonlijke aandacht       
    waar iedereen elkaar kent
•  Team van leerkrachten van de basis-       
    school werkt samen met docenten van      
    het voortgezet onderwijs
•  Je kunt flexibel verschillende vakken op  
    verschillende niveaus volgen
•  Je uiteindelijke advies wordt halverwege  
    het tweede jaar voortgezet onderwijs  
    gegeven in plaats van in groep 8
•  We besteden veel aandacht aan  
    individuele coachgesprekken en het       
    ‘leren leren’

kottenpark

in het kort:
Cultuurprofielschool met 
verschillende kunstklassen

Vooropleiding Dans

Vooropleiding Muziek

Wetenschap | Design | Techniek

Cambridge Advanced English

Goethe Zertificat

Gymnasium

Kottenpark is een bruisende school waar we je uitdagen om het beste uit jezelf te halen. Wil je je 
talent verder ontwikkelen? Heb je interesse in cultuur, wetenschap of vind je techniek heel leuk? 
Er is een geprofileerd gymnasium vanaf de brugklas, een bèta-profilering met extra aandacht voor 
exacte vakken en er zijn verschillende kunstklassen.

Cultuur
Kottenpark is een cultuurprofielschool waar 
jij op een actieve en boeiende manier kennis 
maakt met kunst en cultuur. Heb je talent? 
Dan kun je naast je reguliere lessen kiezen uit 
verschillende kunstklassen waar je ook eind-
examen in kunt doen: 

• Kunstklas Beeldende Vorming
• Kunstklas Muziek
• Kunstklas Theater
• Vooropleiding Dans ArtEZ
• Vooropleiding Muziek ArtEZ

Wetenschap
 

Bij de vakken biologie, scheikunde, natuur-
kunde en techniek leer je een kritische en 
onderzoekende houding aan te nemen. 
Je werkt aan verschillende maatschappelijke 
vraagstukken op het gebied van gezondheid 
& geluk, natuur & milieu en duurzaamheid & 
techniek. Je gaat projectmatig aan de slag en 
we dagen je uit om zelf op onderzoek uit te 
gaan en creatieve oplossingen te bedenken. 
Hiervoor werken we samen met Consent, Tech 
Your Future, Saxion en Universiteit Twente. 

Grieks of Latijn?
Vind je het leuk om te leren en iets extra’s te doen? Hou je van uitdagingen en onderzoeken? Dan is 
het gymnasium op Kottenpark echt iets voor jou! Ervaren en bevlogen docenten halen samen met jou 
het beste naar boven. Vanaf de brugklas volg je Latijn en Grieks. Bij Engels, Duits en Frans spreken wij 
zoveel mogelijk in de doeltaal. Je volgt ook bijzondere vakken als kunst, filosofie en science. 

Havo - Vwo - Gymnasium Vmbo-B - Vmbo-K - Vmbo-T - Havo - Vwo

het stedelijk lyceum
Veel banen van morgen bestaan nu nog niet, daarom leer je bij Het Stedelijk de vaardigheden waarmee 
je flexibel aan de slag kunt. Wij leren je om zelf te denken en verder te kijken naar de wereld van morgen. 
Dit doe je onder de begeleiding van professionals die dienen als gids. Zodat wij samen met jou, je 
docenten, ouders en de stad de ruimte kunnen creëren die voor jou werkt.

ISK is onze locatie waar anderstalige leerlingen de Nederlandse taal leren, 
waarna zij onderwijs op één van onze andere locaties kunnen volgen.

Tienercollege Florès is een samenwerking tussen 
Het Stedelijk Lyceum en basisschool La Res.

Innova

Kottenpark

College Zuid

Het Stedelijk Vakcollege

De Stedelijke Mavo

Vakschool het Diekman

welke locaties zijn er?

(053) 480 00 00
info@hetstedelijk.nl HETSTEDELIJK.NL

SCAN MIJ


