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KOM JIJ OOK BIJ ONS 
OP SCHOOL?



Op het Han Fortmann kun je een havo- of
 vwo/gymnasium- diploma behalen.

Hallo bijna brugklasser,Hallo bijna brugklasser,

Han Fortmann

Johannes Bosco

Johannes Bosco

Spannend, volgend jaar ga je naar het voortgezet onderwijs! Een nieuwe klas, nieuwe vrienden en vriendinnen, een groot 

gebouw en voor ieder vak een andere leraar. Natuurlijk zul je even moeten wennen, maar wij weten zeker dat je je snel thuis zult 

voelen bij ons op school.

Om onze school alvast een beetje te leren kennen, 
hebben wij allemaal leuke activiteiten voor jou 
georganiseerd. Zo kun je meedoen aan de workshop-
middagen, ‘Met je klas naar Trinitas’, de Masterclasses 
en kun je het Open Huis bezoeken. 

Tijdens de workshopmiddagen en de Masterclasses 
kun je allemaal interessante lessen volgen. Zo leer je de 
school, de leraren en de vakken die gegeven worden al 
goed kennen. 

Daarnaast is er ook nog veel informatie te vinden op 
onze website. Daar staan niet alleen maar teksten op, 
maar ook filmpjes en animaties. 

Heb je onze Open Dag app al? Je kunt deze 
downloaden op je telefoon en daarna Johannes Bosco 
en Han Fortmann kiezen om erin zetten. Zo blijf je op de 
hoogte van alle activiteiten en nieuwtjes. Verderop in 
deze folder is informatie te vinden voor ouders/
verzorgers.

Het Trinitas College bestaat uit twee
scholen; het Han Fortmann en het Johannes 
Bosco en allebei staan ze in Heerhugowaard.

Kom je kennismaken met onze scholen?

Twee locaties

Op het Johannes Bosco kun je een vmbo-diploma 
behalen voor de basisberoepsgerichte leerweg (BB), de 
kaderberoepsgerichte leerweg (KB) of voor de mavo/
theoretische leerweg (TL).

Kom jij ook 
naar de 

workshopmiddagen?



Kansen, keuzes en kwaliteit 

Trinitas kwaliteit

Wij vinden het belangrijk om goede en afwisselende 
lessen te geven, waarvan je veel leert. Maar het is net zo 
belangrijk dat jij met plezier naar school gaat en dat je 
je prettig voelt op school. 

Daarom zorgen we voor goede begeleiding, zodat jij je 
optimaal kunt ontwikkelen. 

Een goede start op het Trinitas College

We nemen de tijd om samen op te starten en elkaar te 
leren kennen. Je mentor helpt je om snel de weg te 
vinden en legt je uit hoe alles werkt bij ons op school. 
Heb je een vraag of een probleem? Dan kun je altijd 
bij je mentor terecht!

Je klasgenoten leer je al snel kennen tijdens de 
kennismakingsactiviteiten en jullie gaan aan het begin 
van het jaar samen op brugklaskamp. 

Ik voer 
regelmatig 

gesprekken met 
mijn mentor, zij wil 
graag weten hoe het 

met mij gaat

Je maakt in de 
brugklas al heel snel 

nieuwe vrienden!

Mijn 
docent helpt 

mij graag als 
ik hulp nodig 

heb.
Trinitas kansen

Op het Trinitas College krijg je de kans om je te 
ontwikkelen en te ontdekken wat er bij jou past. 
Daarom duurt onze brugklasperiode twee jaar. Na deze 
twee jaar stroom je door naar de richting of het niveau 
dat het beste bij jou past. Leren doe je bij ons niet 
alleen uit boeken en op de computer, maar ook op 
creatief, muzikaal en sportief gebied. 

Je kunt meedoen aan onze talentenwedstrijd De Grote 
Prijs, maar ook organiseren wij regelmatig excursies, 
reizen en stages. Zo ontmoet jij nieuwe mensen, doe 
je nieuwe ervaringen op en ontdek je jouw talenten. 
Op het Trinitas College is iedereen welkom, ongeacht 
huidskleur, geloof of gender. We gaan op een 
respectvolle manier met elkaar om.

Met een havo- of vwo-advies kun je naar het Han 
Fortmann. Met een vmbo-advies kun je naar het 
Johannes Bosco. Met een TL/havo-advies is de keuze 
aan jou naar welke van onze scholen je wilt gaan. 

Kom de sfeer proeven tijdens ons Open Huis en wij zul-
len je uitleggen wat de verschillen zijn. Verder valt er op 
beide scholen veel te kiezen, je kunt bijvoorbeeld extra 
taalcertificaten behalen.

Trinitas keuzes



Kansen

JOHANNES BOSCO
Keuzes

Leer jij door te doen? 
Op Johannes Bosco heb je naast de theorievakken 
zoals Nederlands, Engels en wiskunde ook veel praktijk-
vakken. Je leert dus door dingen te doen.  We hebben 
prachtige praktijklokalen. Bij Techniek kun je onder 
andere 3D-printen, drones besturen en werken met de 
lasersnijder.

Ben jij meer het type dat liever een app of website 
bouwt, of een uitdagende sportles geeft? Dat 

kan bij Dienstverlening en Producten. 

Misschien ben jij wel heel ondernemend 
en vind je het heel interessant om te 
leren hoe je een bedrijfje start, dat leer je 
bij Economie en Ondernemen. 

Op het Zorg- en Welzijnplein kook je lekkere 
gerechten, leer je over kinderopvang, of ga je aan de 
slag in de kapsalon. 

Flexrooster
Op Johannes Bosco 

werken we met een flexrooster. 
De dag start met mentortijd, zodat jij 

en je mentor de tijd hebben om regelmatig met 
elkaar te praten over hoe het met je gaat. Daarna 
volgen de kernlessen. Deze lessen staan vast in het 
rooster en volg je met je hele klas. In de middag zijn de 
flexuren gepland en welke lessen je dan volgt, bepaal jij 
zelf. Wanneer je moeite hebt met een vak, dan kun je 
daarvoor extra lessen volgen. Wil je wat hulp bij het 
plannen en organiseren van je schoolwerk? Bij de 
studieflexuren zijn er docenten die jou hiermee helpen. 

Je kunt ook je talenten ontwikkelen tijdens de flexuren. 
Zo kun je Cambridge English lessen volgen en hier een 
officieel certificaat voor behalen. Je kunt tijdens de 
JB-actiefuren  ook extra sporten, muziek maken, 
creatief bezig zijn, of aan de slag op het techniekplein. 
En fijn voor je ouders, deze activiteiten zijn gratis te 
volgen. 

Je kunt zelf kiezen of je je huiswerk thuis wilt maken, of 
onder begeleiding van een docent op school in de 
huiswerkflexuren. We zijn dus een bijna (t)huiswerkvrije 
school. Kortom, met een flexrooster kun je zelf veel 
keuzes maken!

Wat je tijdens de 
kooklessen maakt, 

mag je zelf
 opeten.

Tijdens de pauzes 
kun je voetballen op 

het pannaveldje.

 

We hebben op het 
techniekplein echt 
coole apparaten, 

zoals deze 
robotarm.



Keuzes: verschillende richtingen op Johannes Bosco

Kwaliteit

Beroepsgerichte leerweg (BL)
Bij de beroepsgerichte leerweg (BL) mag je aan het 
einde van het tweede leerjaar een keuze maken voor 
een profiel. Wij bieden de volgende profielen aan: 
Techniek, Zorg en Welzijn en Dienstverlening en 
Producten. Wil jij graag leren in de praktijk? Dan is de 
BL echt iets voor jou!

Mavo-Xtra
In de mavo-Xtra leerweg kun je een extra praktijkvak 
kiezen en examen doen in een talentvak, zoals muziek 
of tekenen. Ook kun je het aansluitingsprogramma 
richting de havo volgen. Zo kun jij je kansen voor de 
toekomst verbreden. Met de mavo- Xtra kun je alle 
kanten op!

Ontdekkende leerweg
Ben jij iemand die graag zelf dingen uitzoekt en houdt 
van samenwerken? In onze ontdekkende leerweg (OL) 
werk je op een leerplein aan verschillende thema’s. In 
plaats van dat de docent jou de leerstof vertelt, ga je 
zelf, vaak samen met klasgenoten, op zoek naar infor-
matie. Deze leerstof wordt niet getoetst door middel 
van een toets, maar je maakt een eindproduct, zoals 
een presentatie, poster of spel waarmee je laat zien wat 
je geleerd hebt.

Met jouw diploma BB of KB mag je doorstromen naar 
het mbo op niveau 2 of 3. Met je TL-diploma mag je 
doorstromen naar de havo of naar een mbo-niveau 4 
opleiding.

Op het leerplein 
staan niet alleen 
maar tafeltjes en 
stoelen, maar ook 

zitzakken, 
waarin je lekker 

kunt werken.

Een kluisje is echt 
handig, je kunt je 
boeken erin doen, 
zodat je tas niet 

zo zwaar is.



Kansen

HAN FORTMANN

Naast het leren zijn er bij Han Fortmann veel kansen 
om je talent te ontdekken. 
Je kunt bij ons leren debatteren, bandworkshops 
volgen, meedoen met Olympic Moves of ons grote 
muzikale spektakel ‘De Grote Prijs’. 

Wil je je horizon verder verbreden? Er worden 
stedenreizen naar Rome, Athene, Berlijn of Parijs 
georganiseerd en dagjes naar Lille en Münster. Of 
doe je mee met het uitwisselingsproject en ga je 
naar onze partnerschool in Italië?

Keuzes

In onze gecombineerde brugklassen mavo/havo en 
havo/vwo heb je twee jaar de tijd om te ontdekken welk 
niveau en welke manier van leren het beste bij jou past. 
Met die basis kun je bewust kiezen of je mavo, havo, of 
vwo gaat doen.

Op onze vwo-afdeling is er keuze voor gymnasium. 
Dan krijg je naast veertien vakken (atheneum) ook 
Grieks en Latijn en werk je in de vorm van projecten. 
Er is volop keuze en uitdaging voor nieuwsgierige 
leerlingen! 

Op onze havo- en vwo-afdeling kun je zelfs 
kiezen voor tweetalig onderwijs 
(TTO). Dan volg je de helft 
van je vakken in het 
Engels. Zo leer je 
Engels spreken 
en schrijven op 
topniveau. 

De Grote Prijs: 
Optreden in 

theater Cool is 
echt cool!

Wil jij mee 
met een 

stedenreis?

Tijdens de 
lessen leren we 

veel, maar plezier 
maken is ook 
belangrijk.



Om talen goed te leren zijn er tijdens je hele opleiding 
internationaal erkende taalcertificaten Engels, Duits 
en Frans te behalen. 

In het derde leerjaar stel je je vakkenpakket samen. Je 
kunt hierbij naast wiskunde B kiezen voor wiskunde D, 
een verdieping die een goede aansluiting geeft op de 
universiteit. 

Wist je dat je bij ons ook examen kunt doen in muziek, 
tekenen en handvaardigheid? Om te ontdekken wat jij 
leuk vindt, kun je vanaf iedere brugklas al extra 
activiteiten en lessen in sport, art & design, techniek, 
drama of muziek volgen.

Een havo/vwo-diploma geeft je toegang 
tot het hbo. Met je vwo diploma mag 
je doorstromen naar de universiteit 
(wo). 

Je kunt ook kiezen voor de richting Bewegen, Sport en 
Maatschappij (BSM) of Informatica. Kwaliteit

In ons Bètalab 
kun je veel 

proefjes doen.

Je kunt kiezen 
voor extra sport!

Je kunt examen 
doen in 

kunstvakken, 
zoals muziek!



Scan daarna deze 
QR-code voor 
HF-info 

Scan daarna deze 
QR-code voor 
JB-info 

Download de ‘Open-Dag-App’ in 
de Appstore/Google Play voor meer 
informatie en blijf op de hoogte van 
de laatste ontwikkelingen!



GO   TRINITAS
OGROEPDeze info is voor je ouders!

Dit jaar zijn er weer diverse voorlichtingsactiviteiten, zodat leerlingen van groep 7 en 8 kennis kunnen maken het 
onze scholen. 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.

ONZE VOORLICHTINGSACTIVITEITEN
Informatie voor ouders/verzorgers

WOENSDAG 9 NOVEMBER 2022 
14.30 - 16.30

Workshopmiddag 1 (aanmelden via de website) 

MAANDAG 23 JANUARI 2023 
19.30 Ouderinformatieavond

WOENSDAG 1 FEBRUARI 2023 
14.30 - 16.30

Workshopmiddag 2 (aanmelden via de website)

MAANDAG 13 EN DINSDAG 14 
FEBRUARI 2023 
18.00 - 21.00 

Open Huis 

WOENSDAG 22 FEBRUARI 2023 
14.30 

Masterclasses over Tweetalig onderwijs (TTO) en
 gymnasium. (aanmelden via de website)

WOENSDAG 2 NOVEMBER 2022 
14.30 - 16.30 

Workshopmiddag 1 (aanmelden via de website) 

DINSDAG 24 JANUARI 2023 
19.30 Ouderinformatieavond

WOENSDAG 1 FEBRUARI 2023 
14:30 - 16:30

Workshopmiddag 2 (aanmelden via de website)

DINSDAG 14 EN WOENSDAG 15 
FEBRUARI 2023 
18.00 - 21.00 

Open Huis

WOENSDAG 22 FEBRUARI 2023 
14.30 

Masterclasses Ontdekkende Leerweg, Mavo-Xtra en 
techniekplein. (aanmelden via de website)

HAN FORTMANN

JOHANNES BOSCO

Kansen, Keuzes en Kwaliteit!
Op het Trinitas College hebben we oog voor iedere leerling. Dit is de basis van ons onderwijsprogramma: Kansen 
die wij onze leerlingen bieden, keuzes die onze leerlingen zelf kunnen maken en kwaliteit waar wij samen met onze 
leerlingen voor gaan. 

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

Tweejarige brugperiode
Alle brugklassen zijn tweejarig. Zo hebben onze 
leerlingen meer tijd om zich te ontwikkelen naar het 
meest passende niveau. Leerlingen stromen altijd 
drempelloos door van leerjaar 1 naar leerjaar 2.

Aanmelden
U kunt uw kind vanaf 23 januari 2023 aanmelden via onze website. In de week van 6 t/m 10 maart 2023 kunt u op 
school de aanmelding komen ondertekenen.



HAN FORTMANN
Kiezen wat je leuk vindt!
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, techniek, 
drama of muziek. Deze verdieping kan ook voort-
gezet worden in de bovenbouw van het Han Fortmann. 
Leerlingen kunnen zelfs examen doen in meerdere 
van deze vakken en verschillende taalcertificaten voor 
Duits, Engels en Frans behalen. Leerlingen worden dus 
écht goed in wat ze leuk vinden!

Tweetalige opleiding op havo/vwo
Het Engels bijna net zo goed beheersen als het 
Nederlands? Goed nieuws: op onze havo- en vwo-
afdeling kunnen de leerlingen hun opleiding tweetalig 
volgen. Zo kunnen zij zich goed voorbereiden op een 
(internationale) vervolgopleiding.

Zelf de regie
In de samengestelde mavo/havo- en havo/
vwo-klassen pakken leerlingen meer regie op hun 
eigen ontwikkeling, doordat zij zicht krijgen op de 
lesstof en bijpassende leerdoelen. Met aandacht 
voor actuele thema’s denken en werken we mee aan 
oplossingen voor de vele uitdagingen die de huidige 
maatschappij kent. Doordat we twee jaar de tijd 
nemen voor de ontwikkeling van onze leerlingen naar 
het meest passende niveau, versoepelen we de over-
gang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. 
Leerling, ouders en mentor gaan hierover met elkaar in 
gesprek.

Atheneum en Gymnasium
Onze atheneum-/gymnasiumklas biedt een 
onderwijsconcept dat past bij de meerbegaafde 
leerling, met een deels projectmatige aanpak. Met een 
breed vakkenpakket en veel keuzevrijheid bedienen we 
de nieuwsgierige leerlingen die zichzelf graag uitdagen 
en het leuk vinden om lastige problemen op te lossen.

JOHANNES BOSCO
Uniek in de regio: Het flexrooster
We werken op Johannes Bosco met een flexrooster, 
waarin kinderen eigen keuzes kunnen maken! Ieder 
kind is uniek, leert op zijn eigen manier en heeft eigen 
talenten en uitdagingen. Leerlingen volgen per week 
voor elk vak verplichte lesuren - de kernlessen - en 
daarnaast kunnen zij zelf kiezen voor welke vakken 
zij de overige uren willen inzetten: de flexuren. Naast 
extra lessen voor vakken die zij moeilijk vinden, kunnen 
leerlingen ook kiezen voor Cambridge Engels, een 
havo-aansluitprogramma of voor JB-actief, met een 
keuze uit techniek-, sport-, kunst- of muziekworkshops. 
Daarnaast maakt het maken en leren van huiswerk 
onder begeleiding ook onderdeel uit van het 
persoonlijke flexrooster.

Tweejarige leerroutes
In de mavo-Xtra leerroute 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 
combinatie van een theoretische en een praktische 
leerroute voor kinderen met een TL/havo-, TL- of KB
TL-advies. 

De ontdekkende leerweg (OL)
De ontdekkende leerweg (OL) is op Johannes Bosco 
een groot succes. In deze klassen ligt de regie meer bij 
de leerling en neemt de docent een meer 
begeleidende en coachende rol aan. Deze manier van 
leren sluit aan op de manier van werken binnen het 
primair onderwijs. De kinderen hebben les op een 
speciaal hiervoor ingericht leerplein dat aansluit bij 
het OL-onderwijsconcept. De OL is een brede brugklas, 
waarin leerlingen met een BB t/m TL/havo-advies 
geplaatst kunnen worden. 
 
In de beroepsgerichte leerwegen combineren we 
praktijk met theorie. In de brugperiode kun je al met 
onderdelen van de beroepsgerichte programma’s als 
Techniek, Zorg & Welzijn of Dienstverlening & 
Producten kennismaken. In onze praktijklokalen vind je 
naast de klassieke technieken, de nieuwste technische 
snufjes als 3D-printen, lasertechniek, robotica en 
dronebesturing. Een mooie opleiding voor leerlingen 
met een KB-, BB/KB- of BB-advies.



www.trinitascollege.nl

Han Fortmann
Beukenlaan 1, 
1701 DA Heerhugowaard
(072) 571 01 44
infohf@trinitascollege.nl

Johannes Bosco
Hectorlaan 7, 
1702 CL Heerhugowaard
(072) 574 10 21
infojb@trinitascollege.nl


