GO TRINITAS

KOM JIJ OOK BIJ ONS OP SCHOOL?

VOOR LEERLINGEN
VAN GROEP 8
Trinitas College,
kansen, keuzes & kwaliteit

Hoi bijna brugklasser,
‘Later als je groot bent’ klinkt nog heel ver
weg, maar is dichterbij dan je denkt. Want
later begint eigenlijk nu al, met het maken van
keuzes. Misschien wil je accountant worden,
of fysiotherapeut, kok of zelfs astronaut.
Misschien ligt je hart bij het ontwikkelen van
games, een mooie baan in de zorg of werken
in de bouw. Of heb je het idee dat je ‘iets
met computers’ wil. Veel leerlingen weten
het allemaal nog niet. Dat is heel normaal en
helemaal niet erg, want je bent nog jong en er
valt zoveel te kiezen! Maar weet je wat mooi
is? Op het Trinitas College maak je gaandeweg
precies de keuze die bij jou past. Of je nou op
het Han Fortmann of Johannes Bosco zit,
uiteindelijk kies je de juiste richting.
Zo kies je wat echt bij je past.
Deze folder hebben we speciaal
voor jou gemaakt. We laten hierin
zien wat onze scholen zo uniek
maakt en waarom een keuze
voor ons een uitstekende
keuze is.

Bekijk ook het inlegvel met een overzicht
van de activiteiten en voorlichtingsdagen.
Leuk als we je zien bij één van deze activiteiten.
Je bent van harte welkom om kennis met
ons te komen maken!

W i e w e e t t o t sn e l!

D it is ty pi sc h
H a n F or tm a n n :
DE WERELD AAN JE VOETEN
S tedenreizen naar Rome, Athene, Berlijn of
Parijs. Op uitwisselingsproject met een van onze
partnerscholen in Italië. Internationaal erkende
taalcertificaten Engels, Duits en Frans halen of
zelfs je gehele opleiding in het Engels doen!

GEEN KEUZESTRESS
 elk niveau het beste bij jou past? Geen zorgen,
W
daar nemen we twee jaar de tijd voor. Jij neemt
hierin het voortouw in gesprekken met je mentor
én je ouders.

SUPERLEUKE ACTIVITEITEN
	
Denk aan: leren debatteren, bandworkshops,
robotica, dagje naar Lille of Münster, Olympic
Moves of meedoen aan ons muzikale spektakel:
de Grote Prijs.

EXAMEN DOEN IN TE GEKKE VAKKEN
 ij het samenstellen van je vakkenpakket in
B
het derde jaar kun je kiezen voor onder andere
filosofie, wiskunde D, informatica en Bewegen,
Sport en Maatschappij (BSM). Ook kun je examen
doen in muziek, tekenen en handvaardigheid.

VERDIEPING
 xtra lessen op het gebied van muziek, art &
E
design, techniek of sport (en de sportvelden liggen
naast de school). Jij kiest zelf waar je meer over
wil weten.

Mavo/havo In de mavo/havo-brugklas krijg je twee jaar
de tijd om jezelf te ontwikkelen richting havoniveau. Het
draait daarbij om jou! Je zult versteld zijn hoeveel jij kunt
en hoe snel je leert. Je wordt goed begeleid en kunt zelf
kiezen voor extra sport, arts & design, muziek, techniek &
informatica.
Havo/vwo De havo/vwo-brugklas kun je volgen als je
nog twijfelt of havo of vwo het beste bij je past. Ook in
deze tweejarige brugklas word je goed begeleid. Extra
keuzes zijn er in sport, art & design, muziek, techniek &
informatica. Je stroomt door richting havo of vwo.
Gymnasium/atheneum Als je leren leuk vindt en taal en
cultuur je interesseert, kun je kiezen voor een specifieke
vwo-opleiding, het gymnasium. Naast de 14 vakken krijg
je Grieks en Latijn met ook projectmatig onderwijs. Als je
geen Grieks en Latijn wilt volgen, dan is dat natuurlijk ook
mogelijk in de reguliere atheneum-leerlijn.
Tweetalig onderwijs (tto) Een taal leer je pas echt goed
als je die dagelijks gebruikt. Kies je voor tto, dan volg je
ongeveer de helft van de vakken helemaal in het Engels.
Ben je bereid om een stapje extra te zetten en wil je Engels
spreken op topniveau? Kies dan voor tweetalig!
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Dit is typisch
Johannes Bosco:
FLEXROOSTER
	Geen leerling is hetzelfde. Daarom bepaal
jij in grote mate wat jij wanneer leert, en
hoe jouw rooster eruit ziet!

(T)HUISWERKVRIJE SCHOOL
	Bijna dan. Dankzij het flexrooster leer je
én maak je jouw huiswerk voornamelijk op
school. Zo kun je thuis lekker gamen, sporten
of chillen. Doen waar je zin in hebt.

TALENTVAKKEN
	Leren wordt pas écht leuk als je doet waar
je goed in bent en wat je interesseert.
Sportief, creatief of muzikaal: bij ons kun
je je hart ophalen!

DE ALLERNIEUWSTE TECHNIEK
	In onze praktijklokalen vind je de nieuwste
techniek. Zoals 3D printen, lasertechniek
en robotica. Jij mag ermee werken!

OOK BUITEN DE SCHOOL LEREN
	Excursies, uitjes, stages, reizen en bedrijfs
bezoeken. Omdat je natuurlijk niet alleen
leert binnen de vier muren van het klaslokaal.

Op Johannes Bosco volg je altijd een combinatie van theorie- en praktijklessen.
Hoeveel uren theorie en praktijk er precies op je rooster staan, verschilt per
richting en kan zelfs per leerling verschillen!
Op de mavo-Xtra maak je steeds keuzes die bij jou passen. Misschien gaat
het leren je gemakkelijk af en wil je extra geholpen worden in jouw ambities
om naar de havo te kunnen. Of ben je juist graag actief bezig en kies je meer
verdieping in de praktische vakken. Met de mavo-Xtra kun je alle kanten op!
In de ontdekkende leerweg lijken de lessen nog een beetje op wat je op de
basisschool gewend was. Je hebt bijvoorbeeld minder docenten die jou meerdere
vakken geven. Je leert hier door zelf te ontdekken en veel eigen keuzes te
maken. Ben je van nature nieuwgiering en ben je initiatiefrijk, dan zul je deze
leerweg met veel plezier doen.
In onze beroepsgerichte leerwegen zijn we altijd op zoek naar het juiste
evenwicht tussen theorie- en praktijkvakken. Al vanaf de onderbouw is ons
onderwijs praktisch ingericht. Zo zit je niet alleen met je neus in de boeken, maar
kun je aan het einde van het tweede leerjaar ook een goede keuze maken voor
een beroepsgericht profiel in de techniek, de zorg, de sport of de dienstverlening.

Deze brugkla
ssen
hebben we
MAVO-XTRA

ONTDEKKENDE
LEERWEG

BEROEPSGERICHTE
LEERWEGEN

‘E c h t ee n on w ij s
g a v e sc h oo l’

‘Waar organiseren
ze nou zóveel
activiteiten?’

‘I k h eb h ie r on t d ek t
wat
ik la t er w il w or d en ’

‘Zulke toffe en
aardige docenten’

‘Als het nodig
is krijg je hulp’

‘T w e e t a li g
o n d e r w i js i s c o o l’

HIER GAAN WIJ VOOR OP
HET TRINITAS COLLEGE
• van vmbo tot gymnasium
• doorstromen of koers wijzigen altijd
mogelijk
• doen wat jou interesseert
• veilige omgeving en een goede sfeer
• werken aan groepsgevoel en
zelfvertrouwen
• uitstekend georganiseerd
• leren met een notebook (al járen
trouwens, dus veel digitale ervaring!)
• een eigen plek in het gebouw
• De Grote Prijs

MEER INFORMATIE?
Download de ‘open dag’-app in de Store.

Scan daarna deze
QR-code voor JB-info
Scan daarna deze QR-code
voor HF-info; let op: de app
van het HF is pas vanaf
10 december actief

Han Fortmann

Johannes Bosco

Beukenlaan 1

Hectorlaan 7

1701 DA Heerhugowaard

1702 CL Heerhugowaard

tel (072) 571 01 44

tel (072) 574 10 21

WWW.TRINITASCOLLEGE.NL

