ONZE VOORLICHTINGSACTIVITEITEN
IN 2020-2021

Laat deze flyer ook aan je ouders zien

Hang deze
op
je prikbord!

Let op!

Door de coronamaatregelen is de verwachting dat
onze voorlichtingsactiviteiten anders zullen lopen
dan andere jaren. We zijn bezig met een creatief
(digitaal) programma voor de activiteiten in januari/
februari. We gaan er iets moois van maken! Wilt u
op de hoogte blijven? Houd dan onze website en
onze ‘open dag’-app in de gaten of laat uw e-mailadres achter op onze groep 8-pagina’s.

18 JAN

28 OKT

Han Fortmann
informatieavond
ouders/verzorgers

Johannes Bosco
workshopmiddag
14.30-16.30 uur

4 NOV

19 JAN

14.30-16.30 uur

27 JAN

17 FEB

Johannes Bosco
workshopmiddag

Han Fortmann
masterclasses

8-9 FEB
Han Fortmann
open huis

9-10 FEB
18.00-21.00 uur

Han Fortmann
workshopmiddag

14.30-16.30 uur

14.30-16.30 uur

Johannes Bosco
open huis

27 JAN

Han Fortmann
workshopmiddag

Johannes Bosco
informatieavond
ouders/verzorgers
19.30 uur

19.30 uur

18.00-21.00 uur

NOV-DEC
Kom met je klas
naar Trinitas op
beide scholen

MEER INFORMATIE IS TE VINDEN
OP WWW.TRINITASCOLLEGE.NL
EN IN ONZE ‘OPEN DAG’-APP

14.30 uur

JIJ ko
m
toch o t
ok!

GO TRINITAS
Onze scholen zijn volop in beweging. In het schooljaar 2021-2022 hebben we het
onderwijsprogramma op het Han Fortmann en Johannes Bosco verder uitgebreid.
Dit hebben we gedaan met het oog op de drie K’s van het Trinitas College:

Kansen, keuzes en kwaliteit!

MAVO/HAVO-LEERLIJN
Leerlingen met een tl/havo-advies kunnen op zowel
Johannes Bosco als het Han Fortmann kiezen voor de
nieuwe mavo/havo-leerlijn. Ze kunnen zelf een keuze
maken welke van de twee leerlijnen het beste bij hen past.

NIEU

Han Fortmann
EXTRA LESSEN
Wat zou u ervan vinden als uw kind extra les krijgt in
wat hem of haar vooral interesseert? Geweldig toch?
Daarom volgen onze leerlingen in de brugklas extra
lessen op het gebied van sport, art & design of techniek &
informatica. Deze verdieping kan ook voortgezet worden
in de bovenbouw van het Han Fortmann. In het laatste
jaar kunnen leerlingen zelfs examen doen in deze vakken.
Leerlingen worden dus écht goed in wat ze leuk vinden!

OOK TWEETALIGE OPLEIDING OP HAVO

W

Deze is voor
je ouders!

ZELF DE REGIE
Leerlingen krijgen meer regie op hun eigen ontwikkeling.
Dit gebeurt in een periode van twee jaar. Er wordt zo de
tijd genomen om het definitieve niveau van de leerling
te bepalen en leerling, ouders en mentor gaan hierover
met elkaar in gesprek. Dat is het idee achter de
samengestelde klassen op mavo/havo- en havo/vwoniveau, een concept waar we ruime ervaring mee hebben
opgedaan. Deze aanpak versoepelt de overgang vanuit
het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.

ATHENEUM EN GYMNASIUM

Het Engels bijna net zo goed beheersen als het
Nederlands? Goed nieuws: we hadden al een tweetalige
vwo, maar nu kunnen ook leerlingen op havoniveau
hun opleiding tweetalig volgen. Omdat we geloven in
gelijke kansen: ook havisten moeten zich goed kunnen
voorbereiden op een (internationale) vervolgopleiding.

De categorale opleidingen atheneum en gymnasium
worden gekenmerkt door een breed vakkenpakket en
veel keuzevrijheid. De lessen op het gymnasium kennen
een (deels) projectmatige aanpak. Het gymnasium is zeer
geschikt voor nieuwsgierige leerlingen, die zichzelf graag
uitdagen en het leuk vinden om lastige problemen op te
lossen.

Johannes Bosco

combinatie van een theoretische en een praktische
leerroute voor kinderen met een tl/ha-, tl- of kb/tl-advies.

UNIEK IN DE REGIO: HET FLEXROOSTER
Nieuw op Johannes Bosco is het flexrooster, wat ons een
bijna (t)huiswerkvrije school maakt! Ieder kind is uniek,
leert op zijn eigen manier en heeft eigen talenten en
uitdagingen. Daarom werken we met ingang van komend
jaar op Johannes Bosco met een flexrooster. Leerlingen
volgen voor elk vak verplichte lesuren in de week en
daarnaast kunnen zij kiezen voor welke vakken zij de
overige uren willen inzetten: de flexuren. Bovendien
kunnen leerlingen in de flexuren kiezen voor een havoaansluitprogramma, Cambridge Engels of meer techniek,
sport, kunst en muziek en begeleiden we de leerlingen
met hun huiswerk. Want leren doe je zo veel mogelijk op
school!

DRIE TWEEJARIGE LEERROUTES:
In de nieuwe mavo-Xtra bieden we elke leerling de
mogelijkheid zich te ontwikkelen op een manier die
het beste bij hem of haar past. De mavo-Xtra is een

De ontdekkende leerweg (OL) is sinds twee jaar op
Johannes Bosco een groot succes; een onderwijsconcept
dat we verder gaan uitbouwen. In deze klassen ligt
‘de regie’ meer bij de leerling en neemt de docent een
begeleidende en coachende rol aan. Deze manier van
leren sluit aan op de manier van werken binnen het
primair onderwijs. In de OL kunnen kinderen met een
‘breed’ advies van tl/ha t/m bb geplaatst worden.
Ook de beroepsgerichte leerwegen kader en basis
zijn vernieuwd. In onze beroepsgerichte leerwegen
combineren we praktijk met theorie. Volgend schooljaar
kun je al vanaf de brugklas met onderdelen van de
beroepsgerichte programma’s als Techniek, Zorg &
Welzijn of Dienstverlening & Producten starten. In onze
praktijklokalen vind je naast de klassieke technieken, de
nieuwste technische snufjes als 3D printen, lasertechniek
en robotica. Een mooie opleiding voor leerlingen met een
kb-, bb/kb- of bb-advies.

Leest u ook de achterzijde? Hierop staan alle voorlichtingsactiviteiten!

