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‘Een overzichtelijke, gezellige en ondernemende school 
waar iedereen elkaar kent’, zo beschrijven leerlingen 
onze school. 
Hier stimuleren we jou om je talenten zo goed mogelijk 
te ontwikkelen én een diploma te halen op het hoogste 
niveau dat bij je past. We dagen je uit het beste uit jezelf 
te halen en leren je hoe je dat kunt doen.

Naast alle verplichte vakken bieden wij heel wat 
extra’s. Bij ons kun je kiezen voor media, sport of 
theater. Ook leren we je leren en je schoolwerk te 
organiseren. Sport en talentontwikkeling zijn ons 
sterke punt. Thorbecke is een Topsport Talentschool 
en met alle locaties samen bieden we aan zo’n 300 
talentvolle sporters en dansers de best mogelijke 
combinatie van leren en ontwikkelen op sportief gebied. 
Naast het sportprofiel kan je op Nieuwerkerk ook kiezen 
voor de Highschool Hockey.

Leuk dat je komt kijken wat Thorbecke Nieuwerkerk jou 
te bieden heeft.

Thorbecke  
 Nieuwerkerk!
De leukste school voor mavo, havo en vwo

Voel je thuis bij Thorbecke! 
Op de middelbare school gaat het allemaal nét wat anders. Je krijgt 
nieuwe vakken, meer leraren en het is belangrijk dat je je schoolwerk 
goed leert plannen. 
In de eerste maanden helpt je mentor je wegwijs te worden. Die 
mentor is geen onbekende meer, jullie hebben elkaar al ontmoet. Ook 
je nieuwe klas leer je voor de zomervakantie al kennen. Zo voel je je 
vanaf de allereerste schooldag thuis op Thorbecke!

Met plezier  
leer je meer!



Levi (klas N1M): “Het flexrooster vind ik superfijn. Ik bepaal 
zelf op welke dag ik vroeg uit wil zijn en als ik op school goed 
werk, hoef ik thuis niet veel meer aan mijn schoolwerk te 
doen. Ik word op school goed geholpen met het plannen van 
mijn Tunk-uren. Mijn schooltas is veel minder zwaar doordat ik 
maar weinig vakken op een dag heb.” 

Thorbecke Nieuwerkerk gaat flex

Op onze school werken we met een flexrooster. 
Dat betekent dat je iedere dag 3 of 4 vakken hebt 
die je met je hele klas volgt. Daarnaast zijn er flexuren 
aan het begin en einde van de dag. Zo’n uur noemen 
we een tunk-uur. Het volgen van flexuren noemen we 
tunken. Iedere leerling tunkt minimaal 5 uur in de week, 
meer mag natuurlijk altijd! Er is tunk-vaktijd en tunk-
studietijd. In de vaktijd kan een leraar je extra uitleg geven 
of kun je zelf vragen stellen als je iets nog niet helemaal 
begrijpt. In de studietijd werk je aan opdrachten en bereid je 
je voor op toetsen. 

De tunk-uren worden altijd begeleid door een docent, die helpt je bij je 
schoolwerk. Je bepaalt zelf hoe je je tunktijd besteedt. Tunken gaat niet 
vanzelf. In klas 1 en 2 leren we je de keuzes maken die jij nodig hebt. Bij 
ons op school is er tijd vrijgemaakt om je te helpen met het plannen en 
organiseren van je schoolwerk. Tijdens de studievaardigheidsuren leer 
je hoe je het beste kunt leren en je leerstof kunt plannen.  Zo leer je de 
juiste keuzes maken om goede studieresultaten te behalen. Wanneer je 
slim ‘tunkt’, heb je vaak bijna geen huiswerk meer!

Thorbecke maakt je 

 studiewijs!

Hoe ziet je 
dag eruit?

Vaklessen in de 
ochtend en/of 
middag duren bij 
ons 80 minuten en 
na iedere vakles is 
er een pauze. Je 
plant zelf je tunk-
uren in de ochtend 
of de middag, op 
een manier die bij 
jou past. 
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Op Thorbecke Nieuwerkerk kun je jouw talenten ontwikkelen. Dat doe je 
bijvoorbeeld door een profiel te kiezen.

Kies je voor Media?
Dan duik je in de spannende wereld van media en vormgeving. Zo 
maak je je eigen vlogs, podcasts en video’s en leer je werken met een 
3d-printer. Ook leer je programmeren en ontwikkel je  je journalistieke 
vaardigheden. Word jij de nieuwste influencer? 

Ben jij gek op Sport? 
Kies voor onze Sportklas. Je volgt gave clinics  en maakt 
kennis met veel nieuwe sporten. Je leert over EHBO en 
het nut van een warming-up. Ook leer je de spelregels 
van de verschillende sporten, zodat je later zelf sportles 
of training kunt geven. Start jouw profcarrière op 
Thorbecke? 

Kies je voor Theater en Dans? 
Kruip je graag in de huid van een ander en kun je niet stil blijven zitten als je muziek 
hoort? Dan ben je hier op je plek. Je krijgt lessen van hippe dansers en professionals 
uit het theater. Met elkaar werk je toe naar een zelfgemaakte voorstelling in het theater. 
Binnenkort speel jij de hoofdrol!

Keuzes maken

Thorbecke is de grootste officiële Topsport 
Talentschool. 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 en wedstrijden.

Les op 
topniveau



Ontdekken waar 
je goed in bent

Welk niveau je ook doet: wij dagen je uit om 
het beste uit jezelf te halen en je talenten te 
ontwikkelen! In de vaklessen, tijdens de projecten 
en de profieluren en tijdens de buitenschoolse 
activiteiten.

Maud (klas N1HV): 
“Ieder jaar leuke uitjes en soms naar het 
buitenland, hartstikke gaaf!!”

Met een vwo advies én met een havo/vwo advies kun je naar onze vwo/havo-brugklas. Het 
werktempo ligt daar lekker hoog. 
Heb jij een havo of havo/mavo advies dan kom je in havo/mavo-brugklas. In deze klas krijg 
je vanaf het begin les op havoniveau. Zo komen we er samen achter wat je aankunt! 
Heb jij een mavoadvies dan kom je in de mavo-brugklas.  Wanneer echter blijkt dat havo 
beter bij je past dan kun je alsnog naar de havo.  pcten.



Projecten
Bij ons op school vinden we het belangrijk dat je ook leert 
hoe de wereld in elkaar zit en hoe alles en iedereen met 
elkaar te maken heeft.  Tijdens projecten leer je samen met 
anderen de wereld om ons heen. Op deze manier leer je 
goed samen te werken en leer je jezelf en onze samenleving 
kennen. 

 Wat dacht je van Weird Science; waarbij je proefjes doet 
en op jouw eigen wijze en niveau verbanden leert leggen.  
Of “ Wie ben ik?” Hier leer je jezelf en onze samenleving 
kennen aan de hand van discussies en onderzoeksvragen. 
Ieder jaar bedenken we weer nieuwe, spannende en 
leerzame thema’s voor onze projecten.

Masterclass Ondernemen
In de derde klas volg je de Masterclass Ondernemen. Je 
ontwikkelt ondernemersvaardigheden, leert wat er komt 
kijken bij het opzetten van een eigen bedrijf en maakt kennis 
met verschillende beroepen. Ook ga je stage lopen en leer je 
solliciteren.  Allemaal superhandig om je te helpen bepalen 
wat je straks na je diploma gaat doen.  Ook als je geen eigen 
zaak wil beginnen. 

Met je diploma op zak
Iedereen die hier een mavodiploma haalt kan naar de havo of naar het 
mbo niveau 4. Als het goed is, weet je waar je naartoe wilt, al vanaf 
de brugklas heb je je op school kunnen oriënteren. We helpen je bij 
het kiezen van je vakkenpakket en te ontdekken wat je later wilt gaan 
doen. Vanaf klas 2 maak je een portfolio waaruit duidelijk wordt waar je 
interesses liggen en welke beroepen en opleidingen bij je passen. Zo ben 
je klaar voor de volgende stap in je loopbaan.

Meneer Verhoeven, afdelingsleider 
bovenbouw: ‘Ik ben trots op onze 
slagingspercentages in 4 mavo en op hoe we 
onze havo/vwo leerlingen in het derde leerjaar 
voorbereiden op de overstap naar de locatie 
Prinsenlaan. Door onze begeleiding bij de 
overgang is de nieuwe locatie geen verrassing 
meer voor ze en voelen ze zich ook daar snel 
thuis.’

Meneer Teekens, afdelingsleider 
onderbouw: 
“Onze havo/vwo leerlingen 
organiseren in samenwerking met 
het Oude Dorp een jongerenfestival 
in Nieuwerkerk.  Ben jij d’r in de 
zomer van 2020 ook bij?”



Open dag
vr 31 januari 2020, 16.00 - 20.30 uur 

Informatieavond samen met je ouders/
verzorgers, met gastlessen voor jou
di 10 december 2019 en di 14 januari 2020, 
inloop vanaf  19.00 - 21:00 uur

Gastlessen groep 8-leerlingen*
di 19 november 2019 en di 14 januari 2020, 
13.00 uur - 15.15 uur

Kennismaken met één van onze 
profielen?
Kom naar de profielmiddagen!*
di 18 en wo 19 februari 2020,  
13.00 - 15.15 uur
  
(*geef  je op via de groep 8-website!)

Thorbecke Nieuwerkerk  
Kamerlingh Onnesstraat 4

2912 BE Nieuwerkerk a/d IJssel
0180 - 31 29 88 

nieuwerkerk@tvo-rotterdam.nl

www.tvo-rotterdam.nl

Meer informatie 
vind je hier:


