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Informatieavond
Maandag 7 november 2016 van 19.30 - 21.00 uur
Op deze avond krijgen ouders informatie over Thorbecke Nieuwerkerk en de profielen die in de onderbouw 
aangeboden worden, het Sportprofiel, de highschool Hockey, het Theaterprofiel , het Media- en entertainment-
profiel en het Studiewijsprofiel.

Kom je kennismaken?
Op woensdagmiddag 18 januari 2016 van 13.00 - 16.00 uur kun je vrijblijvend kennis komen maken met één van 
de profielen. Je krijgt een sportclinic, gaat dansen en theater maken of onderzoeken wat de profielen Media- 
en entertainment en Studiewijs inhouden. Leerlingen die aan hockey willen doen kunnen meetrainen op 7 
november 2016 of op maandag 19 januari 2017. Geef je op via www.tvo-rotterdam.nl (Klik eerst op Nieuwerkerk 
en dan op groep 8) of bel naar Thorbecke Nieuwerkerk: 0180-31 29 88. We willen je graag ontmoeten.

Topsportleerlingen
We zijn een Topsport Talentschool 
(www.stichtingloot.nl). 
Topsporttalenten volgen hier hun 
opleiding en krijgen de kans om school 
te combineren met topsport. Stefan de Vrij, Inge 
de Bruijn en Yuri van Gelder hebben bij Thorbecke 
hun diploma gehaald. Ben je door de bond erkend 
als topsporttalent? Dan maken wij voor jou een 
aangepast rooster, zodat je school en sport optimaal 
kan combineren. Uiteraard zijn ook aanstormende 
talenten welkom.

Ondernemerschap
In de derde en vierde van de mavo volg je de 
Masterclass Ondernemerschap. Aan de hand van 
praktische lessen leer je wat iemand die een eigen 

bedrijf wil beginnen moet weten en kunnen. Je 
verdiept je in het hotelmanagement, de makelaardij, 
het verzekeringswezen of sportmanagement. Door 
bedrijven te bezoeken en met ondernemerschap 
wekelijks bezig te zijn, word je voorbereid op de keuze 
die je na de middelbare school moet maken: Welke 
opleiding past bij mij? 

Toekomst
Er zijn plannen om in Nieuwerkerk de bovenbouw van 
de havo en het vwo aan te bieden. We zijn daar groot 
voorstander van. Ook de inwoners van de gemeente 
Zuidplas hebben zich hier positief over uitgesproken. 
We hopen dat alle partijen aan het einde van het 
schooljaar een besluit genomen hebben. Wat ons 
betreft kan het niet snel genoeg gebeuren.

Thorbecke Voortgezet Onderwijs Nieuwerkerk

MAVO HAVO VWO

OPEN HUIS VRIJDAG 20 JANUARI 2017 VAN 16.00 - 20.30 UUR NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL

VOOR TOPPRESTATIES, NU EN MORGEN!
Op www.tvo-rotterdam.nl staat welke papieren 
nodig zijn voor de inschrijving.
U kunt ook een afspraak maken om uw kind in 
te schrijven.

Toelating
Om geplaatst te worden bij Thorbecke Nieuwer-
kerk is minimaal een mavo-advies nodig. De ge-
gevens uit het onderwijskundige rapport (OKR) 
en Leerling Volg Systeem (LVS) moeten
overeenkomen met het advies van de basis-
school. Er vindt altijd een gesprek plaats met de 
leerkracht van groep 8. Op www.tvo-rotterdam.
nl leest u alles over de aanmeldingsprocedure.

Contact
Thorbecke Voortgezet Onderwijs
mavo havo vwo
Kamerlingh Onnesstraat 4
2912 BE Nieuwerkerk aan den IJssel
0180-31 29 88 
www.tvo-rotterdam.nl
nieuwerkerk@tvo-rotterdam.nl

OPEN HUIS VRIJDAG 20 JANUARI 2017 VAN 16.00 - 20.30 UUR

Past het bij je?
Voor het Sportprofiel, de highschool Hockey, het 
Media- en entertainmentprofiel en het Theater-
profiel Schooldays kijken we vooraf of het bij je 
past. 
Maandag 20 februari  Highschool Hockey
van 8.30 - 10.00 uur
Woensdag 29 maart Sportprofiel
van 10.00 - 15.00 uur 
Woensdag 29 maart Media & Entertainment   
van 13.00 - 16.00 uur en Theaterprofiel 

Geef je op via www. tvo-rotterdam.nl. Klik op 
locatie Nieuwerkerk en dan op groep 8.
Voor het Studiewijsprofiel is geen toelatingstest 
nodig.

Inschrijven bij Thorbecke Nieuwerkerk
De inschrijfperiode is van 6 tot en met 15 maart. 
Wij organiseren inschrijfmomenten op:
woensdag 8 maart en 15 maart 
van 14.00 – 18.00 uur
donderdag 9 maart van 15.00 - 20.00 uur
maandag 13 maart van 15.00 - 20.00 uur

NIEUW: 
VWO-
BRUGKLAS!

Bij Thorbecke mag ik 
twee jaar proberen of 

ik de havo aankan. Ik ga 
echt mijn best doen.



Thorbecke Nieuwerkerk: een ondernemende school
Thorbecke Nieuwerkerk is een sfeervolle, kleine en veilige school met ongeveer 400 leerlingen. Iedereen volgt 
onderwijs om uiteindelijk zijn verdiende diploma binnen te slepen en daarin kunnen goede leerprestaties niet 
achterblijven. We houden je prestaties goed in de gaten en stimuleren je talenten en ambities, zodat je met 
een mooie lijst overgaat. 

Thorbecke Nieuwerkerk biedt tot nu toe alleen 
eindonderwijs aan voor de mavoleerlingen. Is jouw 
niveau havo of vwo, dan volg je vanaf klas 4 de lessen 
bij Thorbecke Prinsenlaan. Wij hebben 4 soorten 
brugklassen:  vwo - havo/vwo - mavo/havo -  mavo. De 
vwo-brugklas is nieuw en hier krijg je natuurlijk les op 
vwo-niveau. Alle leerlingen kunnen bij ons op hun eigen 
niveau uitblinken. Als jouw niveau een twijfelgeval is, 
krijg je bij Thorbecke Nieuwerkerk de kans om nog een 
jaartje te laten zien welk niveau echt bij je past. Deze 
klassen zijn de havo/vwo-klassen of de pré-havoklas die 
ook wel bekend staat als de mavo/havoklas. 

Veel aandacht voor de leerlingen
Binnen heel korte tijd ken je alle leerlingen van je school 
inclusief alle docenten. Dat is fijn, want zo krijg je snel 
de hulp die je nodig kan hebben. Pesten komt dan ook 
eigenlijk zelden voor en daar zijn we trots op! Tijdens 
de mentorlessen leer je te plannen. Wanneer moet je 
beginnen met leren? Wanneer moet ik zorgen dat mijn 
huiswerk af is? Om dat zo goed mogelijk voor elkaar 
te krijgen, werken wij met een handige 1-blikagenda, 
waardoor het allemaal een stuk makkelijker wordt. 

Vwo en havo/vwo
Als vwo’er houd je vaak van nieuwe uitdagingen. Als 
je kiest voor Thorbecke Nieuwerkerk krijg je te maken 
met spannende en uitdagende lessen die je interesse 
prikkelen. Voorbeelden hiervan zijn het vak Chinees of 
het vak Weird Science. 

Is jouw advies vwo? Dan kom je in de vwo-klas. Als 
jouw advies er net tussenin zit, zal je in een havo/vwo-
klas komen te zitten. Jouw resultaten en ontwikkeling 
worden goed gevolgd, waardoor we duidelijk aan 
kunnen sturen waar het misgaat en waar juist goed. 

Pré-havo klas (= mavo/havo-klas)
We werken al 25 jaar met mavo/havo-klassen, zeg 
maar pré-havoklassen. In deze klas zijn de lessen op 
havo-niveau. Om te weten welk niveau het beste bij 
jou past, krijg je twee jaar de tijd om je te ontwikkelen. 
Als je voor het Studiewijsprofiel kiest, heb je vier uur 
per week extra studiebegeleiding. We geven ook extra 
reken- en taallessen. Dit doen we zodat jij 
een diploma haalt op het niveau dat bij je past. Als 
je een mavo-diploma gehaald hebt, kun je onder 
bepaalde voorwaarden verder op de havo van 
Thorbecke Prinsenlaan. 

Mavo (Excellente prestaties)
Alleen de mavo-leerlingen doen examen bij Thorbecke 
Nieuwerkerk. En dat doen ze meer dan uitstekend! Het 
aantal leerlingen dat met een diploma van school gaat 
ligt altijd boven de 95%! Regelmatig slagen zelfs álle 
leerlingen; de afgelopen 8 jaar hebben we 3 keer een 
slagingspercentage van 100% gehaald! We zijn heel 
trots op de prachtige resultaten van onze leerlingen. 
En we durven te zeggen dat de mavo bij Thorbecke 
Nieuwerkerk excellent is.

De profielen bij Thorbecke Nieuwerkerk

Profielen
Vier uur per week volg je één van de 
talentprogramma’s die aansluiten bij wat jij leuk vindt 
en waar je beter in wilt worden. Deze profielen zorgen 
voor een fijne afwisseling in je lesrooster. Hieronder 
zie je waar je uit kunt kiezen. Als je kiest voor Sport, 
Theater, Hockey of Media & Entertainment, kun je op 
dinsdagmiddag extra studie- en huiswerkbegeleiding 
krijgen.  

Sportprofiel
Natuurlijk krijg je bij gym leuke uitdagende lessen. In 
het sportprofiel gaan we verder. We willen je laten 
kennismaken met heel veel verschillende en - vooral 
- vernieuwende sporten, zoals Bossaball, floorbal, kuk 
sool won, suppen of longboarden. In elk leerjaar zijn 
er nieuwe clinics. In het eerste leerjaar ga je (indoor) 
skiën, in het tweede leerjaar 
snowboarden en in het derde 
leerjaar zelfs persluchtduiken. 
Tijdens de wintersportreis 
kun je laten zien wat je 
geleerd hebt.

Je leert ook de spelregels van de sporten, waardoor het 
spel leuker wordt om te spelen. We hebben jaarlijks 
allerlei evenementen, zoals een basketbaltoernooi, 
een volleybaltoernooi, de 5-km loop en de run-bike-
run. Kortom: houd je van sporten & bewegen en wil 
je graag kennismaken met nieuwe sporten, dan is het 
sportprofiel de beste keuze voor jou!
Contactpersoon: de heer O. de Reuver, 0180-31 29 88, 
odereuver@tvo-rotterdam.nl

Studiewijsprofiel
Bij het Studiewijsprofiel draait het om jouw 
leerprestaties. Heb jij extra begeleiding nodig, is jouw 
vrije tijd beperkt of streef jij naar een hoger niveau, dan 
kan dit profiel een hulpmiddel zijn om je leerprestaties 
te optimaliseren. Tijdens de lessen van dit profiel 
gaan we aan de slag met de studievaardigheden 
en leerstrategieën die je tijdens de mentorles hebt 
geleerd. Onder begeleiding van een docent leer je hoe 
je deze vaardigheden en strategieën kunt toepassen op 
je huiswerk.
Wil jij de uitdaging aangaan om het maximale uit je 
leerprestaties te halen? Kies dan voor dit profiel!
Contactpersoon: mevrouw A. Razik, 0180-31 29 88, 
arazik@tvo-rotterdam.nl

Media- en entertainmentprofiel
Ben jij geïnteresseerd in het maken van een website, 
wil je foto’s bewerken, filmpjes maken? Dan zijn we 
op zoek naar jou! Kennis over (social) media wordt 
steeds belangrijker in onze maatschappij. Binnen de 
school zijn er tal van activiteiten en daar hebben we 
jouw mediakennis hard bij nodig. Misschien wil je 
een persbericht schrijven of een interview voor de 
schoolkrant maken of word jij de beheerder van de 
Facebookpagina van je klas. We hebben een prachtig 
uitgerust lokaal waar je op MAC-computers leert 
werken. Pak de uitdaging aan en laat je talenten zien!
Contactpersoon: mevrouw I. Spaander, 
0180-31 29 88, ispaander@tvo-rotterdam.nl

Highschool Hockey 
Twee keer per week begint je schooldag met je 
favoriete sport. 
De nadruk ligt op het verbeteren van je techniek en 
spelinzicht. Ben je heel goed, dan kun je misschien 
doorgroeien van highschooler naar topsporter.
Contactpersoon: de heer Langenberg, 0180-31 29 88, 
glangenberg@tvo-rotterdam.nl

Theaterprofiel “Schooldays”
Wil je acteren, dansen, muziek maken of ontdekken 
wat er achter de theaterschermen gebeurt? Dan 
is het Theaterprofiel Schooldays echt iets voor 
jou: maak kennis met theater, dans, show, musical 
en decorontwerp. De brede ervaring van de 
vaste docenten wordt aangevuld met kennis van 
gastdocenten die internationale ervaring hebben en 
bekend zijn van tv- programma’s zoals So You Think You 
Can Dance, Every Body Dance Now en Dance Dance 
Dance. Het hele profiel is er op gericht dat je straalt in 
spetterende theatervoorstellingen, in het theater, in de 
school of…misschien wel op je oude basisschool!
Contactpersoon: de heer Langenberg, 0180-31 29 88, 
glangenberg@tvo-rotterdam.nl

Ik weet zeker dat 
ik ga slagen, want 

ik word zo goed 
begeleid! 

We hebben 8 x 
per week sport 

op school! 

Laatst gingen we een 
spel-oefening doen 

waarbij we speelden dat 
we heel boos werden. 

Gelachen zeg!  

ER KOMT EEN 
VWO-BRUGKLAS!

Het meeste huiswerk 
maak in onder schooltijd. 

Daardoor kan ik na 
schooltijd veel sporten!



Thorbecke Nieuwerkerk: een ondernemende school
Thorbecke Nieuwerkerk is een sfeervolle, kleine en veilige school met ongeveer 400 leerlingen. Iedereen volgt 
onderwijs om uiteindelijk zijn verdiende diploma binnen te slepen en daarin kunnen goede leerprestaties niet 
achterblijven. We houden je prestaties goed in de gaten en stimuleren je talenten en ambities, zodat je met 
een mooie lijst overgaat. 

Thorbecke Nieuwerkerk biedt tot nu toe alleen 
eindonderwijs aan voor de mavoleerlingen. Is jouw 
niveau havo of vwo, dan volg je vanaf klas 4 de lessen 
bij Thorbecke Prinsenlaan. Wij hebben 4 soorten 
brugklassen:  vwo - havo/vwo - mavo/havo -  mavo. De 
vwo-brugklas is nieuw en hier krijg je natuurlijk les op 
vwo-niveau. Alle leerlingen kunnen bij ons op hun eigen 
niveau uitblinken. Als jouw niveau een twijfelgeval is, 
krijg je bij Thorbecke Nieuwerkerk de kans om nog een 
jaartje te laten zien welk niveau echt bij je past. Deze 
klassen zijn de havo/vwo-klassen of de pré-havoklas die 
ook wel bekend staat als de mavo/havoklas. 

Veel aandacht voor de leerlingen
Binnen heel korte tijd ken je alle leerlingen van je school 
inclusief alle docenten. Dat is fijn, want zo krijg je snel 
de hulp die je nodig kan hebben. Pesten komt dan ook 
eigenlijk zelden voor en daar zijn we trots op! Tijdens 
de mentorlessen leer je te plannen. Wanneer moet je 
beginnen met leren? Wanneer moet ik zorgen dat mijn 
huiswerk af is? Om dat zo goed mogelijk voor elkaar 
te krijgen, werken wij met een handige 1-blikagenda, 
waardoor het allemaal een stuk makkelijker wordt. 

Vwo en havo/vwo
Als vwo’er houd je vaak van nieuwe uitdagingen. Als 
je kiest voor Thorbecke Nieuwerkerk krijg je te maken 
met spannende en uitdagende lessen die je interesse 
prikkelen. Voorbeelden hiervan zijn het vak Chinees of 
het vak Weird Science. 

Is jouw advies vwo? Dan kom je in de vwo-klas. Als 
jouw advies er net tussenin zit, zal je in een havo/vwo-
klas komen te zitten. Jouw resultaten en ontwikkeling 
worden goed gevolgd, waardoor we duidelijk aan 
kunnen sturen waar het misgaat en waar juist goed. 

Pré-havo klas (= mavo/havo-klas)
We werken al 25 jaar met mavo/havo-klassen, zeg 
maar pré-havoklassen. In deze klas zijn de lessen op 
havo-niveau. Om te weten welk niveau het beste bij 
jou past, krijg je twee jaar de tijd om je te ontwikkelen. 
Als je voor het Studiewijsprofiel kiest, heb je vier uur 
per week extra studiebegeleiding. We geven ook extra 
reken- en taallessen. Dit doen we zodat jij 
een diploma haalt op het niveau dat bij je past. Als 
je een mavo-diploma gehaald hebt, kun je onder 
bepaalde voorwaarden verder op de havo van 
Thorbecke Prinsenlaan. 

Mavo (Excellente prestaties)
Alleen de mavo-leerlingen doen examen bij Thorbecke 
Nieuwerkerk. En dat doen ze meer dan uitstekend! Het 
aantal leerlingen dat met een diploma van school gaat 
ligt altijd boven de 95%! Regelmatig slagen zelfs álle 
leerlingen; de afgelopen 8 jaar hebben we 3 keer een 
slagingspercentage van 100% gehaald! We zijn heel 
trots op de prachtige resultaten van onze leerlingen. 
En we durven te zeggen dat de mavo bij Thorbecke 
Nieuwerkerk excellent is.

De profielen bij Thorbecke Nieuwerkerk

Profielen
Vier uur per week volg je één van de 
talentprogramma’s die aansluiten bij wat jij leuk vindt 
en waar je beter in wilt worden. Deze profielen zorgen 
voor een fijne afwisseling in je lesrooster. Hieronder 
zie je waar je uit kunt kiezen. Als je kiest voor Sport, 
Theater, Hockey of Media & Entertainment, kun je op 
dinsdagmiddag extra studie- en huiswerkbegeleiding 
krijgen.  

Sportprofiel
Natuurlijk krijg je bij gym leuke uitdagende lessen. In 
het sportprofiel gaan we verder. We willen je laten 
kennismaken met heel veel verschillende en - vooral 
- vernieuwende sporten, zoals Bossaball, floorbal, kuk 
sool won, suppen of longboarden. In elk leerjaar zijn 
er nieuwe clinics. In het eerste leerjaar ga je (indoor) 
skiën, in het tweede leerjaar 
snowboarden en in het derde 
leerjaar zelfs persluchtduiken. 
Tijdens de wintersportreis 
kun je laten zien wat je 
geleerd hebt.

Je leert ook de spelregels van de sporten, waardoor het 
spel leuker wordt om te spelen. We hebben jaarlijks 
allerlei evenementen, zoals een basketbaltoernooi, 
een volleybaltoernooi, de 5-km loop en de run-bike-
run. Kortom: houd je van sporten & bewegen en wil 
je graag kennismaken met nieuwe sporten, dan is het 
sportprofiel de beste keuze voor jou!
Contactpersoon: de heer O. de Reuver, 0180-31 29 88, 
odereuver@tvo-rotterdam.nl

Studiewijsprofiel
Bij het Studiewijsprofiel draait het om jouw 
leerprestaties. Heb jij extra begeleiding nodig, is jouw 
vrije tijd beperkt of streef jij naar een hoger niveau, dan 
kan dit profiel een hulpmiddel zijn om je leerprestaties 
te optimaliseren. Tijdens de lessen van dit profiel 
gaan we aan de slag met de studievaardigheden 
en leerstrategieën die je tijdens de mentorles hebt 
geleerd. Onder begeleiding van een docent leer je hoe 
je deze vaardigheden en strategieën kunt toepassen op 
je huiswerk.
Wil jij de uitdaging aangaan om het maximale uit je 
leerprestaties te halen? Kies dan voor dit profiel!
Contactpersoon: mevrouw A. Razik, 0180-31 29 88, 
arazik@tvo-rotterdam.nl

Media- en entertainmentprofiel
Ben jij geïnteresseerd in het maken van een website, 
wil je foto’s bewerken, filmpjes maken? Dan zijn we 
op zoek naar jou! Kennis over (social) media wordt 
steeds belangrijker in onze maatschappij. Binnen de 
school zijn er tal van activiteiten en daar hebben we 
jouw mediakennis hard bij nodig. Misschien wil je 
een persbericht schrijven of een interview voor de 
schoolkrant maken of word jij de beheerder van de 
Facebookpagina van je klas. We hebben een prachtig 
uitgerust lokaal waar je op MAC-computers leert 
werken. Pak de uitdaging aan en laat je talenten zien!
Contactpersoon: mevrouw I. Spaander, 
0180-31 29 88, ispaander@tvo-rotterdam.nl

Highschool Hockey 
Twee keer per week begint je schooldag met je 
favoriete sport. 
De nadruk ligt op het verbeteren van je techniek en 
spelinzicht. Ben je heel goed, dan kun je misschien 
doorgroeien van highschooler naar topsporter.
Contactpersoon: de heer Langenberg, 0180-31 29 88, 
glangenberg@tvo-rotterdam.nl

Theaterprofiel “Schooldays”
Wil je acteren, dansen, muziek maken of ontdekken 
wat er achter de theaterschermen gebeurt? Dan 
is het Theaterprofiel Schooldays echt iets voor 
jou: maak kennis met theater, dans, show, musical 
en decorontwerp. De brede ervaring van de 
vaste docenten wordt aangevuld met kennis van 
gastdocenten die internationale ervaring hebben en 
bekend zijn van tv- programma’s zoals So You Think You 
Can Dance, Every Body Dance Now en Dance Dance 
Dance. Het hele profiel is er op gericht dat je straalt in 
spetterende theatervoorstellingen, in het theater, in de 
school of…misschien wel op je oude basisschool!
Contactpersoon: de heer Langenberg, 0180-31 29 88, 
glangenberg@tvo-rotterdam.nl

Ik weet zeker dat 
ik ga slagen, want 

ik word zo goed 
begeleid! 

er nieuwe clinics. In het eerste leerjaar ga je (indoor) 

snowboarden en in het derde 
leerjaar zelfs persluchtduiken. 

We hebben 8 x 
per week sport 

op school! 

Laatst gingen we een 
spel-oefening doen 

waarbij we speelden dat 
we heel boos werden. 

Gelachen zeg!  

ER KOMT EEN 
VWO-BRUGKLAS!

Het meeste huiswerk 
maak in onder schooltijd. 

Daardoor kan ik na 
schooltijd veel sporten!



Thorbecke Nieuwerkerk: een ondernemende school
Thorbecke Nieuwerkerk is een sfeervolle, kleine en veilige school met ongeveer 400 leerlingen. Iedereen volgt 
onderwijs om uiteindelijk zijn verdiende diploma binnen te slepen en daarin kunnen goede leerprestaties niet 
achterblijven. We houden je prestaties goed in de gaten en stimuleren je talenten en ambities, zodat je met 
een mooie lijst overgaat. 

Thorbecke Nieuwerkerk biedt tot nu toe alleen 
eindonderwijs aan voor de mavoleerlingen. Is jouw 
niveau havo of vwo, dan volg je vanaf klas 4 de lessen 
bij Thorbecke Prinsenlaan. Wij hebben 4 soorten 
brugklassen:  vwo - havo/vwo - mavo/havo -  mavo. De 
vwo-brugklas is nieuw en hier krijg je natuurlijk les op 
vwo-niveau. Alle leerlingen kunnen bij ons op hun eigen 
niveau uitblinken. Als jouw niveau een twijfelgeval is, 
krijg je bij Thorbecke Nieuwerkerk de kans om nog een 
jaartje te laten zien welk niveau echt bij je past. Deze 
klassen zijn de havo/vwo-klassen of de pré-havoklas die 
ook wel bekend staat als de mavo/havoklas. 

Veel aandacht voor de leerlingen
Binnen heel korte tijd ken je alle leerlingen van je school 
inclusief alle docenten. Dat is fijn, want zo krijg je snel 
de hulp die je nodig kan hebben. Pesten komt dan ook 
eigenlijk zelden voor en daar zijn we trots op! Tijdens 
de mentorlessen leer je te plannen. Wanneer moet je 
beginnen met leren? Wanneer moet ik zorgen dat mijn 
huiswerk af is? Om dat zo goed mogelijk voor elkaar 
te krijgen, werken wij met een handige 1-blikagenda, 
waardoor het allemaal een stuk makkelijker wordt. 

Vwo en havo/vwo
Als vwo’er houd je vaak van nieuwe uitdagingen. Als 
je kiest voor Thorbecke Nieuwerkerk krijg je te maken 
met spannende en uitdagende lessen die je interesse 
prikkelen. Voorbeelden hiervan zijn het vak Chinees of 
het vak Weird Science. 

Is jouw advies vwo? Dan kom je in de vwo-klas. Als 
jouw advies er net tussenin zit, zal je in een havo/vwo-
klas komen te zitten. Jouw resultaten en ontwikkeling 
worden goed gevolgd, waardoor we duidelijk aan 
kunnen sturen waar het misgaat en waar juist goed. 

Pré-havo klas (= mavo/havo-klas)
We werken al 25 jaar met mavo/havo-klassen, zeg 
maar pré-havoklassen. In deze klas zijn de lessen op 
havo-niveau. Om te weten welk niveau het beste bij 
jou past, krijg je twee jaar de tijd om je te ontwikkelen. 
Als je voor het Studiewijsprofiel kiest, heb je vier uur 
per week extra studiebegeleiding. We geven ook extra 
reken- en taallessen. Dit doen we zodat jij 
een diploma haalt op het niveau dat bij je past. Als 
je een mavo-diploma gehaald hebt, kun je onder 
bepaalde voorwaarden verder op de havo van 
Thorbecke Prinsenlaan. 

Mavo (Excellente prestaties)
Alleen de mavo-leerlingen doen examen bij Thorbecke 
Nieuwerkerk. En dat doen ze meer dan uitstekend! Het 
aantal leerlingen dat met een diploma van school gaat 
ligt altijd boven de 95%! Regelmatig slagen zelfs álle 
leerlingen; de afgelopen 8 jaar hebben we 3 keer een 
slagingspercentage van 100% gehaald! We zijn heel 
trots op de prachtige resultaten van onze leerlingen. 
En we durven te zeggen dat de mavo bij Thorbecke 
Nieuwerkerk excellent is.

De profielen bij Thorbecke Nieuwerkerk

Profielen
Vier uur per week volg je één van de 
talentprogramma’s die aansluiten bij wat jij leuk vindt 
en waar je beter in wilt worden. Deze profielen zorgen 
voor een fijne afwisseling in je lesrooster. Hieronder 
zie je waar je uit kunt kiezen. Als je kiest voor Sport, 
Theater, Hockey of Media & Entertainment, kun je op 
dinsdagmiddag extra studie- en huiswerkbegeleiding 
krijgen.  
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Natuurlijk krijg je bij gym leuke uitdagende lessen. In 
het sportprofiel gaan we verder. We willen je laten 
kennismaken met heel veel verschillende en - vooral 
- vernieuwende sporten, zoals Bossaball, floorbal, kuk 
sool won, suppen of longboarden. In elk leerjaar zijn 
er nieuwe clinics. In het eerste leerjaar ga je (indoor) 
skiën, in het tweede leerjaar 
snowboarden en in het derde 
leerjaar zelfs persluchtduiken. 
Tijdens de wintersportreis 
kun je laten zien wat je 
geleerd hebt.

Je leert ook de spelregels van de sporten, waardoor het 
spel leuker wordt om te spelen. We hebben jaarlijks 
allerlei evenementen, zoals een basketbaltoernooi, 
een volleybaltoernooi, de 5-km loop en de run-bike-
run. Kortom: houd je van sporten & bewegen en wil 
je graag kennismaken met nieuwe sporten, dan is het 
sportprofiel de beste keuze voor jou!
Contactpersoon: de heer O. de Reuver, 0180-31 29 88, 
odereuver@tvo-rotterdam.nl

Studiewijsprofiel
Bij het Studiewijsprofiel draait het om jouw 
leerprestaties. Heb jij extra begeleiding nodig, is jouw 
vrije tijd beperkt of streef jij naar een hoger niveau, dan 
kan dit profiel een hulpmiddel zijn om je leerprestaties 
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en leerstrategieën die je tijdens de mentorles hebt 
geleerd. Onder begeleiding van een docent leer je hoe 
je deze vaardigheden en strategieën kunt toepassen op 
je huiswerk.
Wil jij de uitdaging aangaan om het maximale uit je 
leerprestaties te halen? Kies dan voor dit profiel!
Contactpersoon: mevrouw A. Razik, 0180-31 29 88, 
arazik@tvo-rotterdam.nl
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Ben jij geïnteresseerd in het maken van een website, 
wil je foto’s bewerken, filmpjes maken? Dan zijn we 
op zoek naar jou! Kennis over (social) media wordt 
steeds belangrijker in onze maatschappij. Binnen de 
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jouw mediakennis hard bij nodig. Misschien wil je 
een persbericht schrijven of een interview voor de 
schoolkrant maken of word jij de beheerder van de 
Facebookpagina van je klas. We hebben een prachtig 
uitgerust lokaal waar je op MAC-computers leert 
werken. Pak de uitdaging aan en laat je talenten zien!
Contactpersoon: mevrouw I. Spaander, 
0180-31 29 88, ispaander@tvo-rotterdam.nl

Highschool Hockey 
Twee keer per week begint je schooldag met je 
favoriete sport. 
De nadruk ligt op het verbeteren van je techniek en 
spelinzicht. Ben je heel goed, dan kun je misschien 
doorgroeien van highschooler naar topsporter.
Contactpersoon: de heer Langenberg, 0180-31 29 88, 
glangenberg@tvo-rotterdam.nl

Theaterprofiel “Schooldays”
Wil je acteren, dansen, muziek maken of ontdekken 
wat er achter de theaterschermen gebeurt? Dan 
is het Theaterprofiel Schooldays echt iets voor 
jou: maak kennis met theater, dans, show, musical 
en decorontwerp. De brede ervaring van de 
vaste docenten wordt aangevuld met kennis van 
gastdocenten die internationale ervaring hebben en 
bekend zijn van tv- programma’s zoals So You Think You 
Can Dance, Every Body Dance Now en Dance Dance 
Dance. Het hele profiel is er op gericht dat je straalt in 
spetterende theatervoorstellingen, in het theater, in de 
school of…misschien wel op je oude basisschool!
Contactpersoon: de heer Langenberg, 0180-31 29 88, 
glangenberg@tvo-rotterdam.nl

Ik weet zeker dat 
ik ga slagen, want 

ik word zo goed 
begeleid! 

We hebben 8 x 
per week sport 

op school! 

Theaterprofiel “Schooldays”

Laatst gingen we een 
spel-oefening doen 

waarbij we speelden dat 
we heel boos werden. 

Gelachen zeg!  

ER KOMT EEN 
VWO-BRUGKLAS!

Het meeste huiswerk 
maak in onder schooltijd. 

Daardoor kan ik na 
schooltijd veel sporten!



www.tvo-rotterdam.nl

Informatieavond
Maandag 7 november 2016 van 19.30 - 21.00 uur
Op deze avond krijgen ouders informatie over Thorbecke Nieuwerkerk en de profielen die in de onderbouw 
aangeboden worden, het Sportprofiel, de highschool Hockey, het Theaterprofiel , het Media- en entertainment-
profiel en het Studiewijsprofiel.

Kom je kennismaken?
Op woensdagmiddag 18 januari 2016 van 13.00 - 16.00 uur kun je vrijblijvend kennis komen maken met één van 
de profielen. Je krijgt een sportclinic, gaat dansen en theater maken of onderzoeken wat de profielen Media- 
en entertainment en Studiewijs inhouden. Leerlingen die aan hockey willen doen kunnen meetrainen op 7 
november 2016 of op maandag 19 januari 2017. Geef je op via www.tvo-rotterdam.nl (Klik eerst op Nieuwerkerk 
en dan op groep 8) of bel naar Thorbecke Nieuwerkerk: 0180-31 29 88. We willen je graag ontmoeten.

Topsportleerlingen
We zijn een Topsport Talentschool 
(www.stichtingloot.nl). 
Topsporttalenten volgen hier hun 
opleiding en krijgen de kans om school 
te combineren met topsport. Stefan de Vrij, Inge 
de Bruijn en Yuri van Gelder hebben bij Thorbecke 
hun diploma gehaald. Ben je door de bond erkend 
als topsporttalent? Dan maken wij voor jou een 
aangepast rooster, zodat je school en sport optimaal 
kan combineren. Uiteraard zijn ook aanstormende 
talenten welkom.

Ondernemerschap
In de derde en vierde van de mavo volg je de 
Masterclass Ondernemerschap. Aan de hand van 
praktische lessen leer je wat iemand die een eigen 

bedrijf wil beginnen moet weten en kunnen. Je 
verdiept je in het hotelmanagement, de makelaardij, 
het verzekeringswezen of sportmanagement. Door 
bedrijven te bezoeken en met ondernemerschap 
wekelijks bezig te zijn, word je voorbereid op de keuze 
die je na de middelbare school moet maken: Welke 
opleiding past bij mij? 

Toekomst
Er zijn plannen om in Nieuwerkerk de bovenbouw van 
de havo en het vwo aan te bieden. We zijn daar groot 
voorstander van. Ook de inwoners van de gemeente 
Zuidplas hebben zich hier positief over uitgesproken. 
We hopen dat alle partijen aan het einde van het 
schooljaar een besluit genomen hebben. Wat ons 
betreft kan het niet snel genoeg gebeuren.

Thorbecke Voortgezet Onderwijs Nieuwerkerk

MAVO HAVO VWO

OPEN HUIS VRIJDAG 20 JANUARI 2017 VAN 16.00 - 20.30 UUR NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL

VOOR TOPPRESTATIES, NU EN MORGEN!
Op www.tvo-rotterdam.nl staat welke papieren 
nodig zijn voor de inschrijving.
U kunt ook een afspraak maken om uw kind in 
te schrijven.

Toelating
Om geplaatst te worden bij Thorbecke Nieuwer-
kerk is minimaal een mavo-advies nodig. De ge-
gevens uit het onderwijskundige rapport (OKR) 
en Leerling Volg Systeem (LVS) moeten
overeenkomen met het advies van de basis-
school. Er vindt altijd een gesprek plaats met de 
leerkracht van groep 8. Op www.tvo-rotterdam.
nl leest u alles over de aanmeldingsprocedure.

Contact
Thorbecke Voortgezet Onderwijs
mavo havo vwo
Kamerlingh Onnesstraat 4
2912 BE Nieuwerkerk aan den IJssel
0180-31 29 88 
www.tvo-rotterdam.nl
nieuwerkerk@tvo-rotterdam.nl

OPEN HUIS VRIJDAG 20 JANUARI 2017 VAN 16.00 - 20.30 UUR

Past het bij je?
Voor het Sportprofiel, de highschool Hockey, het 
Media- en entertainmentprofiel en het Theater-
profiel Schooldays kijken we vooraf of het bij je 
past. 
Maandag 20 februari  Highschool Hockey
van 8.30 - 10.00 uur
Woensdag 29 maart Sportprofiel
van 10.00 - 15.00 uur 
Woensdag 29 maart Media & Entertainment   
van 13.00 - 16.00 uur en Theaterprofiel 

Geef je op via www. tvo-rotterdam.nl. Klik op 
locatie Nieuwerkerk en dan op groep 8.
Voor het Studiewijsprofiel is geen toelatingstest 
nodig.

Inschrijven bij Thorbecke Nieuwerkerk
De inschrijfperiode is van 6 tot en met 15 maart. 
Wij organiseren inschrijfmomenten op:
woensdag 8 maart en 15 maart 
van 14.00 – 18.00 uur
donderdag 9 maart van 15.00 - 20.00 uur
maandag 13 maart van 15.00 - 20.00 uur

NIEUW: 
VWO-
BRUGKLAS!

Bij Thorbecke mag ik 
twee jaar proberen of 

ik de havo aankan. Ik ga 
echt mijn best doen.



www.tvo-rotterdam.nl

Informatieavond
Maandag 7 november 2016 van 19.30 - 21.00 uur
Op deze avond krijgen ouders informatie over Thorbecke Nieuwerkerk en de profielen die in de onderbouw 
aangeboden worden, het Sportprofiel, de highschool Hockey, het Theaterprofiel , het Media- en entertainment-
profiel en het Studiewijsprofiel.

Kom je kennismaken?
Op woensdagmiddag 18 januari 2016 van 13.00 - 16.00 uur kun je vrijblijvend kennis komen maken met één van 
de profielen. Je krijgt een sportclinic, gaat dansen en theater maken of onderzoeken wat de profielen Media- 
en entertainment en Studiewijs inhouden. Leerlingen die aan hockey willen doen kunnen meetrainen op 7 
november 2016 of op maandag 19 januari 2017. Geef je op via www.tvo-rotterdam.nl (Klik eerst op Nieuwerkerk 
en dan op groep 8) of bel naar Thorbecke Nieuwerkerk: 0180-31 29 88. We willen je graag ontmoeten.

Topsportleerlingen
We zijn een Topsport Talentschool 
(www.stichtingloot.nl). 
Topsporttalenten volgen hier hun 
opleiding en krijgen de kans om school 
te combineren met topsport. Stefan de Vrij, Inge 
de Bruijn en Yuri van Gelder hebben bij Thorbecke 
hun diploma gehaald. Ben je door de bond erkend 
als topsporttalent? Dan maken wij voor jou een 
aangepast rooster, zodat je school en sport optimaal 
kan combineren. Uiteraard zijn ook aanstormende 
talenten welkom.

Ondernemerschap
In de derde en vierde van de mavo volg je de 
Masterclass Ondernemerschap. Aan de hand van 
praktische lessen leer je wat iemand die een eigen 

bedrijf wil beginnen moet weten en kunnen. Je 
verdiept je in het hotelmanagement, de makelaardij, 
het verzekeringswezen of sportmanagement. Door 
bedrijven te bezoeken en met ondernemerschap 
wekelijks bezig te zijn, word je voorbereid op de keuze 
die je na de middelbare school moet maken: Welke 
opleiding past bij mij? 

Toekomst
Er zijn plannen om in Nieuwerkerk de bovenbouw van 
de havo en het vwo aan te bieden. We zijn daar groot 
voorstander van. Ook de inwoners van de gemeente 
Zuidplas hebben zich hier positief over uitgesproken. 
We hopen dat alle partijen aan het einde van het 
schooljaar een besluit genomen hebben. Wat ons 
betreft kan het niet snel genoeg gebeuren.

Thorbecke Voortgezet Onderwijs Nieuwerkerk

MAVO HAVO VWO

OPEN HUIS VRIJDAG 20 JANUARI 2017 VAN 16.00 - 20.30 UUR NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL

VOOR TOPPRESTATIES, NU EN MORGEN!
Op www.tvo-rotterdam.nl staat welke papieren 
nodig zijn voor de inschrijving.
U kunt ook een afspraak maken om uw kind in 
te schrijven.

Toelating
Om geplaatst te worden bij Thorbecke Nieuwer-
kerk is minimaal een mavo-advies nodig. De ge-
gevens uit het onderwijskundige rapport (OKR) 
en Leerling Volg Systeem (LVS) moeten
overeenkomen met het advies van de basis-
school. Er vindt altijd een gesprek plaats met de 
leerkracht van groep 8. Op www.tvo-rotterdam.
nl leest u alles over de aanmeldingsprocedure.

Contact
Thorbecke Voortgezet Onderwijs
mavo havo vwo
Kamerlingh Onnesstraat 4
2912 BE Nieuwerkerk aan den IJssel
0180-31 29 88 
www.tvo-rotterdam.nl
nieuwerkerk@tvo-rotterdam.nl

OPEN HUIS VRIJDAG 20 JANUARI 2017 VAN 16.00 - 20.30 UUR

Past het bij je?
Voor het Sportprofiel, de highschool Hockey, het 
Media- en entertainmentprofiel en het Theater-
profiel Schooldays kijken we vooraf of het bij je 
past. 
Maandag 20 februari  Highschool Hockey
van 8.30 - 10.00 uur
Woensdag 29 maart Sportprofiel
van 10.00 - 15.00 uur 
Woensdag 29 maart Media & Entertainment   
van 13.00 - 16.00 uur en Theaterprofiel 

Geef je op via www. tvo-rotterdam.nl. Klik op 
locatie Nieuwerkerk en dan op groep 8.
Voor het Studiewijsprofiel is geen toelatingstest 
nodig.

Inschrijven bij Thorbecke Nieuwerkerk
De inschrijfperiode is van 6 tot en met 15 maart. 
Wij organiseren inschrijfmomenten op:
woensdag 8 maart en 15 maart 
van 14.00 – 18.00 uur
donderdag 9 maart van 15.00 - 20.00 uur
maandag 13 maart van 15.00 - 20.00 uur

NIEUW: 
VWO-
BRUGKLAS!

Bij Thorbecke mag ik 
twee jaar proberen of 

ik de havo aankan. Ik ga 
echt mijn best doen.


