
Thorbecke VO is een dynamische openbare 
scholengemeenschap waar uw kind van vmbo tot 
vwo een geweldige tijd zal hebben. De vier locaties 
in Rotterdam-Alexanderpolder en Nieuwerkerk aan 
den IJssel verschillen in aanbod en oriëntatie, maar 
hebben ook veel overeenkomsten. De kindgerichte 
aandacht en het leren maken van eigen keuzes 
bijvoorbeeld, net als de kleinschaligheid en de nadruk 
op talentontwikkeling, sport, bewegen en dans. 

Leerlingen verlaten school met een diploma op het hoogst 
haalbare niveau en een passende vervolgopleiding op 
het netvlies. Wij dagen uit, geven verantwoordelijkheid 
en helpen de keuzes te maken waarmee leerlingen hun 
talenten leren zien én ontwikkelen. Gewapend met die 
vaardigheden kan uw kind uitgroeien tot een stevige 
persoonlijkheid. 

Dé plek voor toptalent
Thorbecke VO is de grootste Topsport Talentschool 
van Nederland. De wil om iets te bereiken, focus, 
doorzettingsvermogen en strakke planning: dat is bij ons 
meer aanwezig dan op andere scholen. Topsporters en 
-dansers hebben dat in zich en laten dat in de meeste 
gevallen ook op school zien. Dat inspireert ons in de 

inrichting van ons onderwijs.
Op alle locaties staan goed leren plannen, zelfstandig 
werken en eigen keuzes maken centraal in het onderwijs. 
Die ambitieuze sfeer blijkt de leerprestaties te bevorderen, 
ook van de leerlingen die niet aan topsport of -dans doen.

Verspreid over onze vier locaties combineren zo’n 300 
sporters en dansers hun onderwijs met trainingen en 
wedstrijden. Voetballers als Robin van Persie, Stefan de 
Vrij en Georginio Wijnaldum, zwemlegende Inge de Bruijn 
en internationaal motorcoureur Bo Bendsneyder zijn op 
Thorbecke VO opgeleid. Succesvolle sporters die nu bij 
ons op school zitten, zijn onder meer Nederlands kampioen 
mountainbiken Lauren Molengraaf, Europees kampioen 
karate Ricardo Franken en de internationaal succesvolle 
parazwemmer Thomas van Wanrooij. 

Een eigen leerroute  
De eerste keuze die leerlingen bij ons maken is wat zij 
naast de verplichte leervakken extra willen doen. Uw kind 
krijgt bij ons net zoveel leervakken als op andere scholen, 
maar kan vier uur per week invullen met sport, dans, 
zelfstudie of specials. Op alle locaties is er voor leerlingen 
die dat nodig hebben extra aandacht voor begrijpend lezen 
en rekenen. Plezier in wat je doet staat bij alles voorop. 



Talenten ontdekken
Een diploma halen is het doel, maar talenten ontdekken en 
ontwikkelen, vinden we minstens zo belangrijk. Zo kom je 
te weten wat je leuk vindt, waar je goed in bent en wat je ná 
je diploma wilt doen. Wij willen dat iedereen zich welkom 
en veilig voelt. Dat is een voorwaarde om met plezier 
en succes te leren. Mede daarom hebben we duidelijke 
afspraken waar iedereen zich aan houdt. 

Veel te kiezen
Onze leerlingen zijn 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 te leren wat je leuk vindt, waar je goed in bent  

Je leert beter als je eigen keuzes kunt maken 
en daar verantwoordelijkheid voor durft te 
nemen. Die vaardigheid heb je op school, 
in je relaties en in de maatschappij hard 
nodig. Daarom bepalen onze leerlingen hier 
al vanaf de eerste klas zelf een deel van hun 
lesprogramma. Zo leren ze beslissingen 
te nemen, hun eigen weg te vinden, goed 
plannen en samenwerken. Natuurlijk helpen 
we uw kind daarbij. En het mag met vallen 
en opstaan.

vwo en havo

vmbo basis en kader (met en zonder lwoo)

‘Een veilige en optimistische  
   plek, waar uw kind eigen 
keuzes mag maken in zijn/
haar lesprogramma’

‘In 2019 is 95% van alle  
   leerlingen geslaagd!’

Ondersteuning met of  zonder LWOO
Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, dan zorgen 
we daarvoor. Leerlingen met LWOO krijgen zelfs voorrang 
bij de aanmelding. Wij hebben veel ervaring met het 
ondersteunen van leerlingen wie leren niet zo makkelijk af 
gaat. Iedereen krijgt bij ons extra rekenen en begrijpend 
lezen. Dat werkt, we zien daar goede resultaten van. 

De mentor 
De mentor is de belangrijkste leraar van uw kind. Als 
leerlingen ergens mee zitten, gaan ze eerst naar hem of 
haar toe. Belangrijk is dat we als een team samenwerken. 
U krijgt de telefoonnummers en e-mailadressen van alle 
docenten. Als er iets speelt, kunt u direct contact opnemen. 
Als wij dat nodig vinden, nemen we contact met u op.

Rapport
Uw kind krijgt drie keer per jaar een rapport. U wordt 
dan ook uitgenodigd op school. Als er tussentijds iets 
besproken moet worden, nemen we contact op. Een 
rapport is daarom nooit een verrassing. Als u vragen heeft, 
kunt u altijd bellen of mailen. Graag zelfs!     
  
Na het diploma  
De meeste leerlingen stromen na het diploma door naar 
het mbo (vaak Albeda of Zadkine). Ze kiezen daar opnieuw 
een richting of profiel. Dat mag een ander profiel zijn 
dan wat ze bij ons hebben gedaan. Al vanaf de brugklas 
stimuleren we uw kind na te denken over zijn of haar 
toekomst. In speciale lessen ontdekken wat je leuk vinden, 
waar je goed in bent en wat je later – misschien wel na een 
sportcarrière – wil worden. Dat leggen we allemaal vast. 
Aan het eind van de vierde klas heeft uw kind zo een mooi 
overzicht (digitaal portfolio). Dat maakt de stap naar de 
juiste vervolgopleiding eenvoudiger.

Kleine klassen
Leerlingen zitten bij ons in klassen van maximaal 
20 leerlingen. Met zo’n 360 leerlingen zijn we een 
overzichtelijke school en kunnen we uw kind veel 
aandacht geven. Dat zorgt voor een goede sfeer en 
een veilig gevoel. In de pauze blijven leerlingen op het 
schoolplein en houden docenten toezicht. Doordat onze 
leerlingen veel sporten, begrijpen ze dat je moet oefenen 
om vooruit te komen – en dat er regels zijn waar je je aan 
moet houden. Ook leren ze samenwerken en rekening 
houden met elkaar. Wij zien dat terug in hun gedrag. 

Veel te kiezen
Uw kind kan in de brugklas al kiezen. Een gewone klas, 
met extra uren sport en gym. Een sportklas, met extra uren 
sport en een kennismaking met minder bekende sporten. 
Of highschool, met één sport waar je heel goed in kunt 
worden. 

of wat je nodig hebt. Maar we hebben ook een 
sportklas, met extra sporten zoals bijvoorbeeld 
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 uw kind naar een hoger 
niveau, misschien zelfs alsnog naar de top.

Wetenschapsoriëntatie (WON)
Aandacht voor wetenschap en onderzoek start al in de 
eerste klas. Dat is heel serieus, maar vooral spannend.
Het begint allemaal met verwondering, die wakkeren we 
graag aan. Elk schooljaar doet uw kind een project waarin 
hij of zij 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 is Engels nodig om colleges te 
volgen en studieboeken te lezen. Havo- en vwo-leerlingen 
kunnen via extra lessen een officieel certificaat halen: het 
Cambridge English First Certificate. Vanaf de vierde klas 
wordt er door/met de docenten Engels alleen nog in het 
Engels gecommuniceerd.

Lenteschool
Sommige leerlingen lopen onderweg achterstanden op, 
bijvoorbeeld door ziekte of doordat het tempo bij een 
bepaald vak net iets te hoog lag. Op de Lenteschool (in de 
meivakantie en deels daarna) kunnen zij die achterstanden 
wegwerken.

Voorbereiden op later...
Vanaf het moment van de profielkeuze in de derde klas 
werkt uw kind ook aan de oriëntatie op latere keuzes voor 
studie en/of beroep (LOB). Met behulp van opdrachten en 
tests wordt ontdekt wat hij of zij leuk vindt, goed kan en 
welke studies en beroepen daar mogelijk bij passen. Alle 
opdrachten en activiteiten komen in een digitaal portfolio 
dat kan worden gebruikt bij het kiezen van een passende 
vervolgopleiding.

Uw kind komt hier om een diploma te halen. Maar talenten 
ontdekken vinden we minstens net zo belangrijk. Zo komt 
uw kind te weten waar hij of zij goed is en ná het diploma 
wil doen. Wij streven ernaar dat iedereen zich welkom en 
veilig voelt bij ons. Dat is een voorwaarde om succesvol 
te leren en je goed te ontwikkelen. Daarom hebben we 
duidelijke afspraken waar iedereen zich aan houdt.

Gevarieerd aanbod 
We bieden uw kind vanaf de brugklas een lesrooster dat hij 
of zij gedeeltelijk zelf kan samenstellen. Sommige kinderen 
kiezen voor veel sport. Leerlingen met een regulier profiel 
kiezen juist voor extra Thorbecke-uren. De highschool 
helpt uw kind echt goed te worden in één sport of in dans. 
De extra lessen worden op dinsdag en donderdag in de 
ochtend gegeven. Dans op de locatie Prinsenlaan, voetbal 
bijvoorbeeld bij Excelsior en hockey bij OMHC Nesselande. 
Om voor highschool sport in aanmerking te komen moet 
uw kind een test doen én lid zijn van een sportvereniging.

Samenwerken voor het beste resultaat 
School, ouders en leerling; samen zorgen we ervoor dat 
uw kind zich goed kan ontwikkelen. Als er iets te bespreken 
valt, neemt de mentor contact op. U kunt ook altijd zelf 
bellen of mailen. Indien uw kind om wat voor reden extra 
ondersteuning nodig heeft, bijvoorbeeld de hulp van een 
dyslexiecoach, bespreken we dat eerst met u. 

Een kleinschalige, overzichtelijke mavo waar iedereen elkaar kent. 
Bijzonder is dat uw kind een deel van de uren bij ons zélf invult. 
‘Thorbecke-uren’ noemen we die. Uw kind leert zo kiezen, goed 
plannen en zelfstandig werken. Leerlingen kunnen zich daardoor 
beter voorbereiden op het vervolgonderwijs. Vanzelfsprekend 
bieden wij begeleiding en zien we erop toe dat leerlingen zich 
aan de gemaakte afspraken houden. Wij starten het jaar met een 
doelengesprek.

Van mavo naar havo of  vmbo? 
De meeste leerlingen komen bij ons met een vmbo-t 
advies. Met een vmbo-t/havo advies is uw kind natuurlijk 
ook welkom, als hij of zij graag (eerst) mavo wil doen. We 
kijken tijdens het 1e jaar of de overstap naar 2-havo op 
Thorbecke Prinsenlaan mogelijk is. Dat kan, als uw kind 
aan duidelijke afspraken voldoet. Na het mavodiploma is 
doorgaan op de havo natuurlijk ook mogelijk. 

We plaatsen soms ook leerlingen met een vmbo-k/t 
advies. Bij elke leerling wordt in het dossier van de 
basisschool gekeken of wij de leerlingen voldoende kunnen 
ondersteunen op mavoniveau. Als mavo na een jaar te 
theoretisch blijkt, dan is er een soepele overstap naar 
Thorbecke vmbo met Sport & Dans. 

Vinger aan de pols 
Uw kind krijgt drie keer per jaar een rapport. We nodigen 
u dan uit voor een ouderavond. In z.g. ‘doelengesprekken’ 
bespreken we met u, uw kind en de mentor de doelen voor 
de komend periode. We kijken ook waar uw kind misschien 
hulp of ondersteuning nodig heeft. Waar nodig passen we 
maatwerk toe. Dit alles helpt bij het zelf nadenken over het 
onderwijs en een kansrijke toekomst. 

mavo

‘Wij zorgen ervoor dat  
  iedereen zich welkom en 
     veilig voelt op school’

Misschien lijkt het anders door onze naam, maar 
we zijn een ‘echte’ school. Uw kind kan bij ons geen 
diploma ‘Sport & Dans’ halen en krijgt net zoveel 
leervakken als op andere vmbo’s. Dus staat gewoon 
goed onderwijs bij ons op één. Toch zult u bij ons altijd 
veel sport, dans en beweging zien. Dat komt door onze 
leerlingen, die vrijwel allemaal zeer sportief en energiek 
zijn. Veel van hen zijn zelf topsporter en sommigen ziet 
u misschien wel eens in de media! Die mentaliteit is 
aanstekelijk: wij maken er dan ook een sport van om 
uw kind in vier jaar een waardevol vmbo-diploma te 
bezorgen. Bijna alle kinderen lukt dat ook. Afgelopen 
jaar zelfs 95%! 

vmbo met Sport & Dans



Leren tot je het kunt 
Iedereen is anders, dus is flexibiliteit en maatwerk nodig. 
Wie moeite heeft met een vak kan daar extra uren aan 
werken en bijvoorbeeld iets minder doen aan een vak dat 
al heel goed gaat. Je hebt pas iets geleerd als je het kunt. 
Dat lijkt logisch, maar wij maken daar werk van. Als uw kind 
meer aankan, dagen we hem of haar uit. Met een sneller 
tempo, meer verdieping en interessante projecten die je 
goed voorbereiden op de werkelijkheid na school. 

Leren doe je zelf  
Goed plannen is belangrijk, maar dat moet je leren. Dus 
bieden we lessen studievaardigheden aan, maar ook 
Thorbecke-uren die uw kind zelf kan invullen. Leerlingen 
beslissen welk vak ze doen, op welk tijdstip en door welke 
docent ze worden begeleid. Zo voert uw kind dus mede 

Om er écht achter te komen of onze scholen de juiste keuze zijn voor uw kind 
raden wij u aan om een kijkje te komen nemen. Dat kan op de volgende dagen:

de regie over het eigen leerproces. Wij controleren of 
leerlingen zich aan de afspraken houden. Bij Thorbecke 
leer je zelfstandig werken en heb je iets te kiezen. Dit werkt 
zeer motiverend.

Leren wat je kunt 
Hoe eerder je doorhebt waar je kracht ligt, des te beter 
en sneller leer je. Leerlingen die moeite hebben met het 
ontdekken van hun persoonlijkheid, belangstelling en 
talenten, ondersteunen we tot ze dat duwtje in de rug niet 
meer nodig hebben. Als uw kind de juiste keuzes maakt, 
komt hij of zij makkelijker bij het einddoel: persoonlijke 
groei, een waardevol diploma en de stap naar een 
kansrijke vervolgopleiding. Daar zetten al onze docenten 
en medewerkers zich iedere dag met hart en ziel voor in.

www.groep8.tvo-rotterdam.nl 

www.tvo-rotterdam.nl

Thorbecke Prinsenlaan
Prinsenlaan 82

3066 KA Rotterdam
010 - 289 04 50

Thorbecke Merkelbachstraat
Merkelbachstraat 6
3067 AL Rotterdam

010 - 289 04 95

Thorbecke vmbo  
met Sport & Dans

Prins Alexanderlaan 151
3066 NV Rotterdam

010 - 289 04 00

Thorbecke Nieuwerkerk
Kamerlingh Onnesstraat 4

2912 BE Nieuwerkerk ad IJssel
0180 - 31 29 88

Open dag
Alle locaties: vrijdag 31 januari 2020, 16.00 - 20.30 uur 

Informatieavond voor ouders/verzorgers met groep 8-leerlingen
•  Locatie Prinsenlaan, Merkelbachstraat en vmbo met Sport & Dans: 
 dinsdag 10 december 2019* en dinsdag 14 januari 2020, 19.30 uur 
• Locatie Nieuwerkerk: dinsdag 10 december 2019 en  
 dinsdag 14 januari 2020, 19.00 uur 

Kennismakingsmiddagen voor groep 8-leerlingen*  
•  Locatie Prinsenlaan en Merkelbachstraat 

dinsdag 14 januari 2020, 14.00 - 15.30 uur
•   Locatie Nieuwerkerk: dinsdag 19 november 2019 en  

donderdag 17 januari 2019, 13.00 uur - 15.15 uur

Volg ons op
Leren doe je voor je toekomst!
Heeft uw zoon/dochter een vwo, havo of mavo advies? 
Dan is Thorbecke Nieuwerkerk dé school! Wij vinden het 
belangrijk dat leerlingen leren voor hun toekomst. 
Bij ons halen leerlingen een diploma én wordt hen 
geleerd eigen keuzes te maken en te reflecteren op 
hun leren. Dat doen we bijvoorbeeld door het voeren 
van doelengesprekken met ouders en leerlingen. Ook 
organiseren we drie keer per jaar projecten waarin ze 
samen met anderen de wereld om zich heen ontdekken. 

Mavo-leerlingen volgen in de bovenbouw het extra vak 
ondernemerschap, lopen stage en worden begeleid naar 
een succesvol examen.
Havo- en vwo-leerlingen stappen na de onderbouw over 
naar de locatie Prinsenlaan. Door de goede begeleiding 
verloopt deze overstap soepel en voelen leerlingen zich op 
de nieuwe locatie net zo thuis als in Nieuwerkerk.

Tunken moet je leren!
Vanaf het schooljaar 2019-2020 werken we met een 
flexrooster. Naast de verplichte vaklessen volgen de 
leerlingen iedere week minimaal 5 flexuren. Die uren 
noemen we tunk-uren. Leerlingen kiezen zelf wanneer en 
bij welke docent ze tunken. Denk bijvoorbeeld aan extra 
uitleg voor wiskunde of Engels op een hoger niveau. 

Een overzichtelijke, ondernemende school in de buurt, waar 
iedereen elkaar kent. Waar uw kind zijn of haar talenten 
ontwikkelt én een diploma haalt op het niveau dat het beste 
past. Daar werken we samen aan: kind, school en u. Wij 
stimuleren en dagen uit: wij maken je studiewijs.

Daarnaast is er een gevarieerd aanbod. Op Thorbecke 
Nieuwerkerk kun je kiezen uit de profielen Media, Sport, 
Theater en Dans of Highschool Hockey!

Tunken lastig? Nee, hoor! De mentor helpt met plannen 
en organiseren en in de onderbouw hebben we 
studievaardigheidslessen om je te leren studeren. 
Leerlingen die handig tunken hoeven thuis (bijna) geen 
huiswerk meer te maken!

Leren doe je niet alleen!
De mentor is de belangrijkste leraar voor uw kind. De 
mentor houdt een vinger aan de pols en is de schakel 
tussen ouders en het docententeam. School, ouders en 
leerling zijn immers samen verantwoordelijk voor het 
resultaat. Via Magister kunt u op ieder gewenst tijdstip de 
resultaten en het huiswerk bekijken. Zo blijft u goed op de 
hoogte. Tijdens oudercontactavonden kunt u in gesprek 
met vakdocenten. 

Met plezier leer je meer. In onze kleine school kent 
iedereen elkaar goed en er is een fijne sfeer.

Wist u dat Thorbecke Nieuwerkerk hoge 
slagingspercentages kent? 
Na de mavo stroomt uw kind goed voorbereid door naar de 
havo of mbo niveau 4. Vanaf klas 2 werken de leerlingen 
aan een digitaal portfolio waarin duidelijk wordt waar 
hun interesses liggen en welke beroepen en opleidingen 
bij hen passen. We begeleiden bij het kiezen van een 
vakkenpakket dat goed aansluit bij de vervolgopleiding. Zo 
zijn ze klaar voor de volgende stap!

Op Thorbecke Nieuwerkerk worden alle leerlingen 
uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen en hun talenten 
te ontwikkelen! 

vwo, havo en mavo

‘Een
  overzichtelijke, 
gezellige en
 ondernemende
    school
waar iedereen    
 elkaar kent’

Aanvullende informatie
• Voor de profielen (m.u.v. regulier) geldt een eigen bijdrage van 180 euro voor het schooljaar 2019-2020.
•  De lessen voor het Cambridge English First Certificate betaalt de school. De kosten voor het examen worden wel in 

rekening gebracht.
• Meer informatie over onze locaties vindt u in de aparte leerlingbrochures en op de website: www.tvo-rotterdam.nl

* locatie vmbo deze avond zonder leerlingen
* geef  uw kind op via de website!


