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Welkom op Thorbecke  
 Prinsenlaan!
vwo en havo

Je staat voor een belangrijke keuze: je zoekt de beste 
middelbare school voor jou. Thorbecke biedt je in elk 
geval een veilige en optimistische plek. Bij ons word je 
uitgedaagd om zelfstandig keuzes te maken en daar 
verantwoordelijkheid voor te nemen. Die vaardigheid heb je 
in je hele leven hard nodig. Daarom bepaal je hier al vanaf 
de brugklas zelf een deel van je eigen lesprogramma. Zo 
leer je beslissingen nemen, je eigen weg vinden, goed 
plannen en samenwerken. Natuurlijk helpen we je daarbij. 
En het mag met vallen en opstaan...

Je komt hier om een diploma te halen, op het voor 
jou hoogst haalbare niveau. Maar het ontdekken en 
ontwikkelen van je talenten vinden we minstens zo 
belangrijk. We zijn vooral een ‘gewone’ school, maar 
doordat we veel topsporters en topdansers hebben, 
bieden we wel iets extra’s. De wil om iets te bereiken, 
focus, doorzettingsvermogen en strakke planning: dat is 
bij ons zichtbaarder dan op andere scholen. Topsporters 
en topdansers zijn daarin opgegroeid en die sfeer blijkt 
de leerprestaties te bevorderen, ook als je geen sportief 
supertalent bent. Zo slaagde in 2018 maar liefst 100% van 
onze vwo-examenkandidaten!

We willen dat je je welkom en veilig voelt bij ons. Dat is een 
voorwaarde om met plezier en met succes te leren. Mede 
daarom hebben we duidelijke afspraken waar iedereen zich 
moet houden.



Kies je klas
De achtergrond van onze leerlingen is net zo gevarieerd als de 
wereldstad Rotterdam. Daarom hebben we een breed aanbod en veel 
keuze. Zo is er een ‘gewone’ klas met extra Thorbecke-uren om extra 
te leren wat je leuk vindt, waar je goed in bent of wat je extra nodig 
hebt. Maar er zijn ook sportklassen, met extra gym en sport, inclusief 
bijzondere sporten als mountainbiken, schermen, roeien, golfsurfen 
en skiën. Voor sporters en dansers die zich juist op één sport of op 
dans willen richten om daarin steeds beter te worden, bieden we onze 
highschools aan. Professionele trainers helpen je naar een hoger niveau, 
misschien zelfs nog naar de top. Voor de highschool moet je wel eerst 
een test doen om te kijken of het niveau bij je past.
 



Thorbecke-uren 
Zeven uur per week bepaal jij wat voor les je krijgt. Dat noemen we 
de Thorbecke-uren. Ben je bijvoorbeeld al goed in Engels, en vind je 
geschiedenis heel leuk of juist lastig, dan kan je kiezen voor minder 
 Engels en meer geschiedenis. Je kunt in die uren ook alvast je huiswerk 
maken of eerder beginnen met het leren voor je toetsen.

Jij beslist ook of je Thorbecke-uren liever in de ochtend doet of juist in de 
middag. Sommige leerlingen hebben ‘s middags veel activiteiten en zijn 
graag vroeg klaar. Anderen komen van ver en beginnen juist liever later. 
Het is in elke geval heel belangrijk dat je zelf leert plannen. Ook dat gaat 
vaak met vallen en opstaan, maar we helpen je er graag bij.

Tijdens de Thorbecke-uren kunnen leerlingen uit klas 1 tot en met 3 bij 
elkaar zitten. Zo stimuleren we dat leerlingen elkaar leren kennen en 
helpen. Dat bedoelen we ook met zelf verantwoordelijkheid nemen. 

‘We willen dat iedereen zich gezien 
   voelt, daarom staan er elke ochtend 
docenten en directieleden bij de deur 
        om je welkom te heten’



Zo doen wij dat 
Onze school heeft zo’n 600 leerlingen. Omdat we het belangrijk vinden 
dat iedereen zich gezien voelt, staan er ‘s ochtends altijd docenten en 
directieleden aan de deur om je welkom te heten. Dat zie je ook terug in 
onze lessen en je contacten met je mentor.

Heb je meer in je mars, is meer mogelijk. En heb je moeite met bepaalde 
vakken, dan lossen we dat op met extra aandacht. ‘Leren tot je het kunt’ 
is een van de uitgangspunten in ons onderwijs. Je blijft hier nooit zitten 
alleen vanwege je cijfers op een bepaald moment. Je inzet, je manier van 
leren en ons beeld over wat je kan bereiken, tellen altijd mee. 



Topsport en topdans 
Thorbecke is de grootste officiële Topsport Talentschool van Nederland en 
een vooropleidingsschool voor hbo-dans van het Lucia Marthas Institute 
for Performing Arts. Leerlingen met een officiële status kunnen bij ons 
extra faciliteiten krijgen, zoals vrijstelling voor bepaalde vakken. Een 
studiebegeleider zorgt ervoor dat schoolroosters passen bij de uren die je 
moet missen vanwege trainingen, wedstrijden en optredens. 

Grote sporters en dansers hebben hier les gehad. De laatste keer dat 
Nederland meedeed aan het WK Voetbal telde de selectie maar liefst 
9 spelers die bij ons zijn opgeleid. Verder ken je misschien Olympisch 
zwemkampioene Inge de Bruijn, internationaal motorcoureur Bo 
Bendsneyder en de topdansers Guillermo Hilversum (Spangas) 
en Danny Boom (winnaar van So You Think You Can Dance). 
Succesvolle sporters die nu bij ons op school zitten, zijn onder meer 
Lauren Molengraaf (Nederlands kampioen mountainbiken), topturners 
Lars Vos en Wesley de Haas, Europees kampioen karate Ricardo 
Franken en zwemster Chantalle Zijderveld die als meervoudig 
wereldrecordhoudster dit schooljaar eindexamen vwo doet. Bovendien 
debuteerden de laatste jaren telkens leerlingen in Feyenoord1. 

Officiele Talentschool. .



Highschool sport 
Als je al goed bent in voetbal, handbal, 
basketbal of hockey maar graag nóg beter wilt 
worden, is de highschool vast iets voor jou. Je 
krijgt les van professionele trainers die ervoor 
zorgen dat je jouw sport op steeds hoger 
niveau kunt beoefenen. Als je lid bent van een 
sportvereniging en daarnaast extra wilt trainen, 
is een highschool een heel goede keuze. Je 
doet vooraf een sporttest om te kijken of je het 
niveau aankunt en of de aanpak bij je past. 

Highschool dans 
Als dansen je lust en je leven is, is deze 
highschool ideaal voor jou! Je krijgt in de 
brugklas 6 uur les in verschillende dansstijlen 
waaronder urban, pop show musical, jazz/
modern en klassiek. Alle lessen worden 
gegeven door professionele docenten. 
Natuurlijk kun je ook laten zien wat je hebt 
geleerd, tijdens optredens binnen en buiten de 
school. Niet iedereen kan hier zomaar terecht, 
je moet eerst auditie doen.

Officiele Talentschool



Wetenschapsoriëntatie (WON)
Aandacht voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek start 
al in de brugklas.Dat is heel serieus, maar vooral spannend. Het 
begint allemaal met verwondering; die wakkeren we graag aan. 
Nieuwsgierigheid en creativiteit bij het verklaren van wat je ziet 
en voelt. Elk schooljaar doe je een project waarin je leert hoe je 
wetenschappelijk onderzoek opzet en uitvoert. Ook bezoeken we 
universiteiten en zijn er gastlessen door inspirerende wetenschappers 
van buiten de school.



Cambridge English 
Op hbo’s en universiteiten heb je Engels nodig om colleges te kunnen 
volgen en studieboeken te lezen. Vwo- en havo-leerlingen kunnen 
door het volgen van extra lessen een officieel, internationaal geldig 
certificaat halen: Cambridge English First Certificate. Om jou naast 
deze extra lessen nog beter voor te bereiden op je vervolgopleiding,  
communiceer je bij ons vanaf de vierde klas alleen nog in het Engels 
met je docenten Engels.



Examen doen in Dans óf  BSM
Na je derde jaar start de focus op je eindexamen. Voor de niet-officiële 
topsporters is er dan minder tijd voor extra sport. Als je toch met sport 
bezig wilt blijven, kun je ook eindexamen doen in Bewegen, Sport en 
Maatschappij. Bij BSM ligt de nadruk op hoe je sporttraining of gymles 
geeft. Je sport zelf dus minder dan in de eerste drie jaar en besteedt 
meer aandacht aan organisatie, planning, voeding, blessures, enzovoort. 
Eén van onze vwo-examenkandidaten geeft nu al betaald gymles op een 
basisschool in zijn dorp.
 
Bij Dans geldt hetzelfde; daar maak je bijvoorbeeld een eigen 
choreografie. Het eindexamen Dans is sowieso een goede voorbereiding 
om te worden toegelaten tot dansacademies, waaronder die van onze 
partner Lucia Marthas Institute for Performing Arts.

Je mentor staat voor je klaar
Iedere klas krijgt aan het begin van het jaar 
een mentor. Dat is je belangrijkste leraar die 
je ook vaker in de week ziet. Als je ergens 
mee zit, ga dan altijd eerst naar je mentor. 
De mentor heeft ook geregeld contact met je 
ouders of verzorgers.



Voorbereiden op later...
Vanaf het moment van je profielkeuze in de 
derde klas, werk je ook aan de keuzes die 
je later gaat maken voor een vervolgstudie 
en/of werk. Dat noemen we Oriëntatie 
op Studie of Beroep (OSB). Aan de hand 
van opdrachten en tests ontdek je wat je 
leuk vindt, goed kunt en welke studies en 
beroepen daar bij passen.

Ook bezoek je open dagen en meeloop-
dagen. Alle opdrachten en activiteiten 
komen in een digitaal portfolio. Dan heb je 
aan het einde van je schoolloopbaan een 
duidelijk overzicht van wat je kunt en leuk 
vindt. Uiteindelijk zal de overgang naar 
een vervolgstudie aan een universiteit of 
hogeschool je meevallen, want je hebt bij 
ons de vaardigheden geleerd die je nodig 
hebt om daar succesvol te kunnen zijn.

 ‘Je leert bij ons 
vaardigheden die je
        nodig hebt 
  om succesvol te zijn 
    op een universiteit 
    of  hogeschool’

Digitaal én uit boeken 
De wereld verandert. 
Ons onderwijs verandert mee. 
Personaliseren is de sleutel. 
Daarom maken we ons onderwijs minder afhankelijk van de tijd en 
de plaats waar onze leerlingen leren.
Alle leerlingen in de onderbouw werken met een laptop van school. 
Zo maken we optimaal gebruik van de meest moderne en flexibele 
leermethodes.




