schoonhovens college

DAAGT JE UIT

TALENTONTWIKKELAARS
Specialisaties (vmbo) en
KWT-modules (vwo, havo, mavo)
Dit zijn programma’s waarin de
leerlingen zich specialistisch of juist
breed ontwikkelen. Vmbo-leerlingen
volgen een specialisatie Sport, Kunst &
Media of Science. Leerlingen van vwo,
havo en mavo volgen modules waarin zij
kennis en ervaring opdoen over zichzelf
en hun plek in de wereld. Modules zijn
bijvoorbeeld gericht op creativiteit,
sport en welzijn, digitale vaardigheden,
onderzoeksvaardigheden en (wereld)
burgerschap.

Vakwedstrijden
Op het vmbo hebben de leerlingen vanaf
klas 1 de mogelijkheid deel te nemen aan
vakwedstrijden als Junior Vakkanjers,
Skills Masters en diverse onderlinge
wedstrijden tussen vmbo scholen.

Bèta-excellent
Leerlingen in vwo, havo en mavo die
belangstelling hebben voor de bètavakken
en daarin getalenteerd zijn, kunnen
deelnemen aan de bètaochtenden die

10 keer per jaar plaatsvinden in leerjaar
2 en 3. Op deze ochtenden wordt in ons
bètalab wetenschappelijk onderzoek
gedaan door middel van proefjes en
experimenten zoals bijvoorbeeld het
maken van je eigen tandpasta.

Podium: band, Shownight
Leerlingen die graag op school muziek
maken, zingen, tekenen, dansen,
toneelspelen of iets anders creatiefs doen,
kunnen hun hart ophalen. We hebben een
prachtig aula-theater, waar elk jaar de
shownight wordt gehouden. Ook is er een
schoolband en kunnen mavo-, havo-en
vwo-leerlingen examen doen in het vak
tekenen. We geven workshops bongo
spelen, capoeira etc. En in de brugklas
leren leerlingen gitaar spelen.

Tweetalig vwo
Ons tweetalig vwo is bedoeld voor
leerlingen met een vwo-advies die graag
vloeiend Engels willen leren spreken
en die het leuk lijkt om veel van andere
landen en culturen te leren. Ook voor
leerlingen met een bèta-aanleg!

Sport
Jaarlijks worden voor elk leerjaar
sportdagen georganiseerd. Zo
is er een volleybal-, badmintonen softbaltoernooi en een
allroundtoernooi. In de maand juni
wordt jaarlijks een poldersurvival
georganiseerd voor de onderbouw.
De school neemt daarnaast met
leerlingen uit diverse leerjaren
van m.n. de locatie Vlisterweg deel
aan Olympic Moves, de grootste
schoolsportcompetitie van Nederland.
Hier strijden leerlingen eerst
regionaal en daarna nationaal om het
Nederlands kampioenschap. Ook kun
je op de Vlisterweg de specialisatie
Sport kiezen. De bovenbouw van vwo
en havo heeft een LO-programma
met bijzondere sporten als duiken,
klimmen, squash. En ten slotte: op de
mavo kun je het vak LO2 kiezen als
examenvak!

Cambridge certificate (Engels),
Goethe-Zertifikat (Duits),
Delf Junior (Frans)
Alle leerlingen op havo en vwo
kunnen voor Engels, Frans en Duits
een internationaal erkend diploma
behalen op een hoog niveau. Zij

krijgen extra lessen op school en
sluiten het jaar af met een examen.

Debatteren, spreken en
presenteren
Je mening goed onder woorden brengen, anderen overtuigen, adequaat
reageren op andere debaters: vaardigheden die niet alleen in de politiek
van pas komen. Op het Schoonhovens
College bevorderen we een debatcultuur. Op de locatie AP is er een
debatclub die meedoet aan regionale
en landelijke debatwedstrijden.

Uitwisselingen
Van anderen kun je veel leren! Wij
vinden het belangrijk dat leerlingen
kennismaken met andere opvattingen,
gewoontes en culturen. Dat doen
we in de les, maar het is natuurlijk
nog veel leuker en spannender
om naar het buitenland te gaan en
daar te logeren in een gastgezin of
leerlingen uit (meestal) Europa bij
jou thuis te ontvangen. Pas dan leer
je écht van elkaar en ervaar je dat de
wereld groter is dan Schoonhoven en
omgeving. Wij hebben op de locatie
AP dan ook uitwisselingsprogramma’s
met o.a. Italië, Frankrijk en Spanje.

BEDRIJVEN
in de buurt
Meer dan 100 bedrijven zijn
inmiddels aangesloten bij de
Vrienden van het Schoonhovens
College. Zij verzorgen zowel
stages als gastlessen voor
onze leerlingen. Dat is een
goede voorbereiding op het
middelbaar beroepsonderwijs.
Maar dat niet alleen. Onze
leerlingen blijven zo betrokken
bij de omgeving van de school.

STAGES: EEN MANIER
OM JE BLIKVELD TE
VERBREDEN
Als je altijd in je eigen kringetje blijft, is het lastig om jezelf te
ontwikkelen. Op school ontmoet je veel leerlingen en docenten
met andere achtergronden, verschillende opvattingen en
gebruiken. Daardoor verbreed je je wereld. Maar het is ook
interessant om nog verder te kijken dan school. Dat gebeurt
onder andere via de stages die alle leerlingen lopen.
Beroepsoriënterende stage vmbo
Leerlingen in het 3e leerjaar van het vmbo
lopen een beroepsoriënterende stage van
drie weken. Deze stage maakt deel uit van
de loopbaanoriëntering waarmee in klas 1
begonnen wordt.
Leerlingen lopen stage in bedrijven
of instellingen die binnen het profiel
passen. Vaak vloeien uit deze stages
opleidingsplaatsen voort voor de
toekomstige MBO-opleiding van deze
leerlingen.

Maatschappelijke stage
mavo, havo en vwo
In de bovenbouw van de locatie Albert
Plesmanstraat doet iedere leerling

een maatschappelijke stage. De maat
schappelijke stage houdt in dat de
leerling vrijwilligerswerk gaat doen. Dit
vrijwilligerswerk wordt naast het schoolwerk gedaan, dus niet onder schooltijd. In
eerste instantie moeten leerlingen zelf met
ideeën komen voor de maatschappelijke
stage: bijvoorbeeld training geven op een
sportclub, voorlezen op de basisschool,
meewerken aan de website voor jongeren
van de gemeente of deelnemen aan activiteiten op school zoals het lidmaatschap
van de medezeggenschapsraad.
Door deze stage leer je andere vaardig
heden dan in de lessen, of je leert wat
je in de les geleerd hebt in de praktijk te
brengen.

Meer informatie: www.schoonhovenscollege.nl
ALBERT PLESMANSTRAAT
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