Thorbecke Nieuwerkerk!
De leukste school voor mavo, havo en vwo
Hier stimuleren we jou om je talenten zo goed mogelijk
te ontwikkelen en dagen we je uit het beste uit jezelf te
halen.

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 een combinatie
van leren en ontwikkelen op sportief gebied.
Naast het sportprofiel kan je op Nieuwerkerk ook kiezen
voor media of theater & dans.

Leuk dat je kijkt naar wat Thorbecke Nieuwerkerk
jou te bieden heeft.

Met plezier leer je meer!
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.
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In de eerste maanden helpt je coach
je wegwijs te worden. Die coach 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!

Thorbecke Nieuwerkerk gaat flex

Meer dan een diploma!

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.

Onze tunk-uren worden altijd begeleid door een docent, die
je helpt 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 het vak skills leer je onder meer
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!

Om je goed voor te bereiden op je toekomst leren we je
kijken naar en nadenken over de wereld om ons heen
(burgerschap) en ontwikkel je handige vaardigheden voor
de toekomst. Denk aan creatief denken, samenwerken en
reflecteren. Dit leer je bijvoorbeeld bij het vak Skills. Hier leer
je ook plannen en organiseren en je eigen device gebruiken.
Wil je ontdekken waar je goed in bent of wat je leuk vindt,
schrijf je in voor een tunkfunk-uur! Bij tunkfunk kun je bijvoorbeeld meewerken aan de schoolkrant, leren schaken of tot
rust komen bij yogales.

Leren doen we samen!

Tijdens onze projecten ontdekje 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 bijvoorbeeld van onze Gezondheidsweek waarin je
alles leert over gezond leven en ons project over De Tweede
Wereldoorlog?
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Drie keer per jaar bespreek je in het doelengesprek samen
met je coach en ouders hoe en wat je wilt leren. Door daar
goed over na te denken ben jij meer gemotiveerd en kunnen
wij je beter begeleiden om het beste uit jezelf te halen. Samen
met je coach leer je je schoolwerk organiseren, bespreek je je
resultaten en werk je aan je leerdoelen.

De wereld roept!
Ieder jaar gaan we op reis. In de brugklas sluiten we het jaar af
met het brugklaskamp, in klas 2 kun je leren skiën of snowboarden tijdens de wintersport, in klas 3 gaan we survivallen
in de Ardennen en klas 4 gaat op examenreis naar een
Europese stad.
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Hoe ziet je

Misschien wil je wel meedoen aan een internationaliseringsproject? Je werkt dan samen met leerlingen uit andere landen
en leert elkaars cultuur, taal en gewoontes kennen!
Bij ons op school heb je je eigen device.
Zo kun je altijd en overal aan de slag met je schoolwerk!

Keuzes maken?
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?

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!
Thorbecke Topsport

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?

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 je schoolrooster
past bij de uren die je moet missen vanwege trainingen en
wedstrijden.

Les op topniveau
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Mavo? Havo? Vwo?
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. Heb jij een mavo-advies? Dan kom je in de
mavo-brugklas. In de brugklas komen we er samen achter
welk niveau het beste bij je past.

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 profieluren en tijdens
de buitenschoolse activiteiten.
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Project D-Sound
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Je toekomst!
In de derde klas loop je stage en leer je solliciteren. Samen
met de Rotary van gemeente Zuidplas bereiden we je voor
op je stage. Tijdens de Masterclass Ondernemen ontwikkel
je ondernemersvaardigheden en leer je wat er komt kijken bij
het opzetten van een eigen bedrijf. Bij LOB maak je kennis met
verschillende studies en beroepen en ontdek je wat bij jou
past.
Allemaal superhandig om je te helpen bepalen wat je
straks na je diploma gaat doen!

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. Vanaf de brugklas maak je een portfolio waaruit
duidelijk wordt waar je interesses liggen en welke beroepen
en opleidingen bij je passen. Onze decaan helpt je in klas 3
met het kiezen van je vakkenpakket en in klas 4 met de keuze
van je vervolgstudie. Zo ben je klaar voor de volgende stap in
je loopbaan.
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Thorbecke Nieuwerkerk:

maak kennis

Open Huis:

• vrijdag 28 januari 2022, 16:00 - 20:30 uur.

Informatieavond leerlingen/ouders groep 8*

• donderdag 9 december 2021, 19:30 - 21:00 uur
• dinsdag 18 januari 2022, 19:30 - 21:00 uur

What the Tunk?! Kennismakingslessen*
(aanmelden bij statzreiter@tvo-rotterdam.nl):
• dinsdag 2 november 2021
• donderdag 4 november 2021

Kennismaking profielen

(aanmelden bij statzreiter@tvo-rotterdam.nl):
• woensdag 24 november 2021

Profielmiddagen*

• media - woensdag 16 februari 2022
• theater & dans - woensdag 16 februari 2022
• sport - woensdag 16 februari 2022

* Meer informatie en aanmelden

Voor de informatieavond leerlingen/ouders groep 8,
kennismakingslessen en profielmiddag kun je je aanmelden
bij statzreiter@tvo-rotterdam.nl of op
www.groep8.tvo-rotterdam.nl/Nieuwerkerk
(qr code hiernaast)

What the Tunk?! Kennismakingslessen*
• 16 februari 2022

Thorbecke VO | Nieuwerkerk
vwo, havo en mavo
Kamerlingh Onnesstraat 4
2912 BE Nieuwerkerk aan de IJsel
0180 - 312 988
w

ww.tvo-rotterdam.nl

