Thorbecke Prinsenlaan:
een veilige en optimistische school

Thorbecke Junior:
makkelijke overstap vanaf de basisschool

Kom naar Thorbecke Prinsenlaan! Je voelt je bij ons snel thuis.
Bij binnenkomst is de sfeer meteen gezellig, veilig en optimistisch. Om dit zo te houden, zijn er duidelijke regels, die altijd
en voor iedereen gelden.

Bij ons haal je een diploma op het niveau dat het beste bij jóu
past en leer je vaardigheden waarmee je in de samenleving
kunt floreren. Daarnaast krijg je ruimte om je eigen talenten te
ontdekken en te ontwikkelen.

In Thorbecke Junior heb je twee jaar lang de tijd om uit te
vinden welk onderwijsniveau het best bij jou past. Dit neemt
druk weg en doet recht aan de groei die je in deze jaren kunt
maken.

Wij dagen iedereen uit om zelfstandig keuzes te maken en
daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Al vanaf leerjaar
1 mag je zelf een deel van je eigen lesprogramma bepalen.
Hierdoor leer je goed te plannen en samen te werken. Dit
hoef je niet alleen te doen. Wij helpen je als je dat nodig hebt.
En het mag met vallen en opstaan.

Ongeveer een derde van onze leerlingen is topsporter of topdanser. Hun prestatiedrang, focus en doorzettingsvermogen
en onze ervaring om onderwijs op maat te maken, hebben
een positieve invloed op alle leerlingen. Dat is een van de
kenmerken die onze school al heel lang bijzonder maakt.

Voel je welkom, veilig en gezien! Het begint hier!
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Vwo-klas (vwo-advies of vwo/havo-advies)
In de vwo-klas krijg je les op vwo-niveau. Na twee jaar is
duidelijk welk niveau het beste bij je past en stroom je door
naar de derde klas van vwo of havo.
Havo-klas (havo-advies of havo/mavo-advies)
In de havo-klas krijg je les op havo/vwo-niveau. Na twee jaar
is duidelijk welk niveau het beste bij je past en stroom je door
naar de derde klas van vwo, havo of mavo.
Mavo-klas (mavo-advies)
In de mavo-klas krijg je les op mavo/havo-niveau. Na twee
jaar is duidelijk welk niveau het beste bij je past en stroom je
door naar de derde klas van havo of mavo.

Alle leerlingen van harte welkom

Thorbecke Prinsenlaan:
flexibele Thorbecke-uren

Thorbecke heeft een zeer goede naam als school
voor leerlingen met een officiële status voor topsport
of topdans, maar bij ons is iedereen van harte welkom.

Per week heb je vier zogenaamde Thorbecke-uren waarbij
jij zelf bepaalt hoe je deze invult. Zo kan je extra hulp van
docenten krijgen bij dat lastige vak of meer tijd voor dat leuke
vak. Regelmatig wordt deze vrije ruimte gebruikt om aan de
weektaken te werken of een toets te leren. Daarbij kies jij of
je deze uren in de ochtend of juist in de middag doet. Met
andere woorden: wil je liever wat later beginnen of liever wat
eerder uit zijn? Met name in het begin word je gecoacht hoe
je het beste Thorbecke-uren kunt plannen en inzetten.

Zo kun je voor het Thorbecke-profiel kiezen. Hierbij gebruik je
de zogenaamde vrije ruimte (vrij inplanbare uren) om bijvoorbeeld je weektaken op school te maken. Je hebt dan bijna
geen huiswerk meer.
Anderen kiezen voor een profiel highschool sport (breed,
voetbal, hockey, boksen, basketbal, turnen) of highschool
dans. Dan begin je twee dagen in de week je schooldag met
trainingen in jouw favoriete sport of (bij highschool breed) in
verschillende sporten of dansen. Je moet daar wel eerst een
sporttest of een dansauditie voor doen.
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Thorbecke Prinsenlaan:
zo doen wij dat

Thorbecke Prinsenlaan:
Cambridge English

Onze school heeft ongeveer 900 leerlingen. Het gebouw
is ruim, overzichtelijk en licht, en heeft professionele sporten danszalen. Op elke verdieping is er een ruimte om zelfstandig te werken. Op de bovenste verdieping bevindt zich
Thorbecke Junior, dé eigen plek voor leerlingen van leerjaar
1 en 2.

Op veel hbo-opleidingen en universiteiten heb je Engels
nodig om de colleges te kunnen volgen en de studieboeken
te kunnen lezen. Alle leerlingen kunnen door het volgen van
extra lessen het officiële, internationaal erkend certificaat
‘Cambridge English First Certificate’ halen. Je communiceert
alleen nog maar in het Engels met jouw Cambridgedocent.

Leren tot je het kunt
‘Leren tot je het kunt’ is een van de uitgangspunten in ons
onderwijs. Leren is veel meer dan alleen een resultaat halen.
Wij helpen je graag om te ontdekken of je nog meer in je mars
hebt. Maar we geven ook extra aandacht en ondersteuning
als het even niet zo lekker gaat.

Thorbecke Junior,
dé eigen plek voor
leerlingen van
leerjaar 1 en 2

Zo ben je goed voorbereid op je vervolgopleiding.

Cambridge
English First
Certificate:
‘jolly good’

Thorbecke Prinsenlaan:
officiële Talentschool
Topsport en topdans
Thorbecke is de grootste officiële TopsportTalentschool van
Nederland en een vooropleiding voor hbo-dans van het Lucia
Marthas Institute for Performing Artists. Leerlingen met een
officiële status maken bij ons gebruik van extra faciliteiten,
zoals ontheffing voor bepaalde vakken of gespreide examens.
Een studiecoach zorgt ervoor dat schoolroosters passen bij
de uren die je moet missen vanwege trainingen, wedstrijden
en optredens.
Dat vraagt van jou dat je jouw topsport- of topdansmentaliteit
ook op school laat zien.
Veel grote sporters en dansers behalen/behaalden hun
diploma op Thorbecke Prinsenlaan. Tijdens het laatste
WK Voetbal waar het Nederlands elftal aan meedeed,
hadden 9 van de 23 selectiespelers op Thorbecke
gezeten. Op de laatste Paralympics pakten een leerling
en een oud-leerling medailles. Verder vind je onze (oud)
leerlingen terug in zwemmen, motorracen, turnen, roeien,
mountainbiken, handbal, kunstschaatsen, synchroonzwemmen, schaken, hockey en ga zo maar door.
Ook de (voormalig) Thorbecke topdansers dringen letterlijk
tot de top door. Een van hen was de winnaar van So You Think
You Can Dance. Anderen vinden hun plek bij professionele
dansgezelschappen.

Thorbecke Prinsenlaan:
profielen highschool sport of highschool dans
Highschool Breed (Sportklas)
In het profiel highschool breed maak je kennis met verschillende sporten, ook niet zo voor de hand liggende sporten als
mountainbiken, schermen, golf, roeien, golfsurfen en skiën.
Highschool sport
Tijdens de highschools voetbal, turnen, basketbal, hockey of
boksen krijg je les van professionele trainers. Zij zorgen ervoor
dat je steeds beter wordt in jouw sport. De highschools zijn
een zeer goede aanvulling op een lidmaatschap van een
sportvereniging. Van tevoren wordt een sporttest afgenomen.
Highschool dans
In de highschool dans krijg je vier uur in de week les van
professionele dansdocenten. Verschillende dansstijlen zoals
urban, pop, tap, musical, modern en ballet passeren de
revue. Tijdens optredens binnen en buiten de school kun jij je
kunsten vertonen. Van tevoren moet je auditie doen.

Thorbecke Prinsenlaan:
je coach staat altijd voor je klaar
Aan het begin van het schooljaar krijgen alle leerlingen
een coach of een mentor, die altijd voor je klaar staat en
regelmatig contact heeft met je ouders of verzorgers.
Gedurende de week heb je met hem of haar vaker
contactmomenten. De coach of mentor coacht jou
letterlijk het jaar door en je kunt met hem of haar lief en
leed delen.

Examen doen in LO2/BSM
Na de onderbouw start de focus op je eindexamen. Voor
de highschoolers is er dan minder tijd voor extra sport.
Als je toch met sport bezig wilt blijven, kun je eindexamen
doen in LO2 (mavo) of Bewegen, Sport en Maatschappij
(vwo en havo). Zowel bij LO2 als bij BSM ligt de nadruk op
hoe je training of gymles geeft. Je sport zelf minder dan in
de eerste jaren, maar besteedt meer aandacht aan organisatie, planning, voeding, blessures, enzovoort.

‘Blijven bewegen’

Thorbecke Prinsenlaan:
voorbereiden op later...
Samen bereiden wij jou vanaf leerjaar 1 voor op de
toekomst ná Thorbecke. Dit noemen we Loopbaan
Oriëntatie Begeleiding (LOB). Aan de hand van
opdrachten, testen en gesprekken ontdek je wat je leuk
vindt, goed kunt en welke studies en beroepen daarbij
passen. Je bezoekt open dagen en meeloopdagen. Alle
opdrachten en activiteiten verzamel je in een digitaal
portfolio. Op het einde van je middelbare schoolloopbaan heb je een duidelijk overzicht van wat je kunt en
leuk vindt. Samen met de nodige, hier aangeleerde,
vaardigheden heb je een stevige basis gelegd om
succesvol te kunnen zijn bij een vervolgstudie.

Digitaal én uit boeken
De wereld is dynamisch en ons onderwijs verandert mee.
Flexibiliteit is de sleutel. Hiermee wordt ons onderwijs
minder afhankelijk van de tijd en de plaats waar onze
leerlingen leren. Wij hebben alles in huis om dit mogelijk
te maken. We maken gebruik van de meest moderne
en flexibele leermethodes. Alle leerlingen werken met
boeken en laptops.

‘De achtergrond
van onze
leerlingen is net
zo gevarieerd als
de wereldstad
Rotterdam’

Thorbecke Prinsenlaan:

maak kennis

Open huis
• Vrijdag 28 januari 2022, 16.00 - 20.30 uur

Informatieavond voor ouders/verzorgers groep 8-leerlingen
(leerlingen welkom)
• Donderdag 9 december 2021, aanvang 19.30 uur
• Woensdag 19 januari 2022, aanvang 19.30 uur

Kennismakingsmiddag voor groep 8-leerlingen*
• Woensdag 19 januari 2022, 13.30 tot 16.15 uur
(*meld je aan via de groep 8-pagina op www.tvo-rotterdam.nl)

Meer informatie vind je hier:

Thorbecke Prinsenlaan
Prinsenlaan 82
3066 KA Rotterdam
010 - 289 04 50
rdebruijne@tvo-rotterdam.nl
www.tvo-rotterdam.nl

