


Sport & Dans staat groot in onze naam, maar je krijgt bij 

ons dezelfde basisvakken, zoals wiskunde en Nederlands, 

als op andere scholen. Wel doen we veel met sport en dans 

dus als je het bij ons op school naar je zin wilt hebben, moet 

je bewegen dus wel écht leuk vinden.

Je komt hier om je diploma te halen. We zijn er trots op dat 

vrijwel iedereen dat ook lukt. We zijn niet zo’n grote school. 

Onze basisklassen bestaan uit maximaal 18 leerlingen en onze 

kader & kader/mavo klassen uit maximaal 24 leerlingen. Dus 

leren we je snel en goed kennen en weten we wat je nodig 

hebt. Als je extra ondersteuning nodig hebt, dan kan dat 

natuurlijk. Die keuze maken we altijd samen met je ouders/

verzorgers. Want contact met thuis vinden wij heel belangrijk. 

Ook helpen we jou graag als je een of meerdere vakken op 

een hoger niveau wilt volgen. Dit doen we zelfs tot aan je 

diploma!

Zo doen wij dat 
Wij zijn een school met ongeveer 365 leerlingen. Dat geeft 

een fijne sfeer. Wij zorgen ervoor dat iedereen zich welkom 

en veilig voelt. Alleen dan kun je goed leren en jezelf ontwik-

kelen. Daarom hebben we duidelijke regels, waar iedereen 

zich aan houdt.

Alle lessen zijn bij ons op dezelfde manier ingedeeld. 

Zo weet je precies wat je kunt verwachten. Vaak heb je dub-

bele uren, dus twee keer 45 minuten achter elkaar. Dat klinkt 

langer dan het voelt, want de lessen zijn heel afwisselend. 

Bovendien geeft dat rust in een voor veel leerlingen toch al 

heel druk schema. 

Wij zijn een vmbo voor goed onderwijs, met een specialisatie 

in sport en dans. Naast alle verplichte vakken krijg je hier vier 

uur extra beweging in de week. Dus heb je acht uur in totaal 

om lekker te sporten of te dansen.

Thorbecke vmbo met Sport & Dans: 
vmbo b/k, met of zonder LWOO

Thorbecke vmbo met Sport & Dans:
iedereen kent elkaar

Leuk dat je meer wilt weten over onze school

Kom je kijken op de 

Open Dag?

Dan kun je zelf ontdekken hoe de 

sfeer hier is. Dat het sportief en 

actief zal zijn, kun je vast al 

wel raden! 



Topsport 
Wij zijn een Topsport Talentschool. We begeleiden leerlingen 

die door hun sportbond als talent zijn aangewezen naar hun 

diploma. Als je topsporter bent, hoef je bepaalde vakken niet 

te volgen. Je krijgt een speciale studiebegeleider die zorgt dat 

jouw lesrooster past bij de uren waarin je sport. 

Je leven is tenslotte al druk genoeg.

Thorbecke vmbo met Sport & Dans: 
Hoe sportief ben jij?

Thorbecke vmbo met Sport & Dans:
Lesrooster op maat

 
‘Wist jij dat veel internationals, zoals Georginio Wijnaldum en Robin van Persie, bij ons hun diploma hebben gehaald?’



Highschoolprofielen
Als je al goed bent in voetbal, handbal, basketbal, turnen, 

boksen of hockey maar graag nóg beter wilt worden, dan 

zijn onze Highschools vast iets voor jou. Je krijgt dan les van 

professionele trainers die ervoor zorgen dat je jouw sport op 

steeds hoger niveau kunt beoefenen. 

Als je lid bent van een sportvereniging en daarnaast extra 

wilt trainen, is dat een heel goede keuze. Je doet vooraf 

een sporttest om te kijken of je het niveau aankunt en of 

dit onderwijs bij je past. 

Highschool Sportklas breed
Als jij echt fan bent van bewegen dan zijn wij de beste vmbo 

voor jou. Hou je van sport? Vind je het leuk om samen te 

werken en te leren ‘over’ sport? Kies dan voor de Highschool 

Sportklas breed. In een afwisselend en uitdagend programma 

maak je vier uur per week kennis met allerlei sporten. 

Daarnaast staan er leuke clinics op het programma zoals: 

mountainbiken, tennissen, golfsurfen en skiën. 

Highschool dans 
Als dansen je lust en je leven is, is er geen betere plek in 

Rotterdam en omgeving! Bij deze highschool krijg je in de 

brugklas 4 uur les in verschillende dansstijlen waaronder 

urban, pop, show musical, jazz/modern en klassiek. Alle 

lessen worden gegeven door topdocenten van het Lucia 

Marthas Institute for Performing Arts. Natuurlijk kun je ook 

laten zien wat je hebt geleerd, tijdens optredens binnen en 

buiten de school.

 

Als de highschool 
dans je wat lijkt, 

moet je wel eerst 
auditie doen

Je kan je voor de 
Highschools-testdagen 
en -auditie aanmelden 

via de website.

Thorbecke vmbo met Sport & Dans: 
Je zit hier (bijna) nooit stil!

Thorbecke vmbo met Sport & Dans:
4 uur dansles!



Basis en kader of misschien mavo 
Bij ons op school zitten leerlingen met een basis-, kader- en

kader/mavo-advies één jaar bij elkaar in de klas. Na twee jaar 

besluiten we pas of je basis of kader gaat doen. Soms gaat het 

zo goed, dat wij denken dat jij wel vmbo-t (mavo) aankunt. 

Tijdens of na de eerste klas stap je dan over naar de mavo-

afdeling op de locatie Thorbecke Prinsenlaan. Dat is hier 

vlakbij. Alles blijft dan zo veel mogelijk zoals je gewend bent.   

De mentor is je belangrijkste leraar. Als je ergens mee zit, ga 

je eerst naar hem of haar toe. Je ziet je mentor best vaak. Voor 

les in zijn of haar vak. Als er iets is op school overleggen we 

altijd met thuis. Je rapport is nooit een verrassing, want we 

doen het hier samen.

Thorbecke vmbo met Sport & Dans: 
Samen in de klas

Thorbecke vmbo met Sport & Dans:
We doen het samen met thuis Uurtje extraSoms heb je extra hulp nodig. Als je 

bijvoorbeeld dyslexie hebt, krijg je een 
speciale dyslexiecoach, die kijkt wat voor 

jou het beste werkt. Misschien vind je begrijpend lezen en rekenen wel moeilijk. Geen zorgen, dan maken we hier tijd voor vrij!
 



Profiel kiezen 
In het tweede jaar kies je een richting of profiel. In leerjaar drie 

heb je het profiel D&P (Diensten & Producten) maar kun je in 

de keuzevakken kiezen voor Economie en Ondernemen, Zorg 

en Welzijn of Sport & Dans.

Na je diploma? 

Het moet wel vreemd lopen als je hier je diploma niet haalt. 

Afgelopen jaar slaagde bijna iedereen! Na je diploma kun je 

naar het mbo, bijvoorbeeld naar Albeda of Zadkine. Vanaf de 

eerste klas denk je bij ons al na over wat je later wilt worden. 

Je kunt daar ook ervaring mee opdoen, want in de derde en 

vierde klas loop je twee weken stage. Alles wat te maken 

heeft met jouw toekomst na deze school verzamel je in een 

digitaal portfolio, zodat je snel kunt zien wat je leuk vindt en 

waar je goed in bent. Zo heb je alles netjes bij elkaar om straks 

een goede keuze te maken op het mbo.

Spring eens uit de band!
Drie keer per jaar is alles één week lang anders. Dat noemen 

we de ‘Finaleweek’. Je maakt dan leuke uitstapjes en werkt 

samen met leerlingen uit andere jaren aan bijzondere 

opdrachten. Weet jij bijvoorbeeld al wat je later wilt worden? 

Wij kijken ook hoe we je daarbij kunnen ondersteunen.

Na de finaleweek krijg je je rapport.

Excursies 

We hebben hier leuke excursies. In de brugklas ga je op 

kamp naar Zeeland. Natuurlijk heb je daar veel sportieve 

activiteiten. Ook in de jaren daarna gaan we ieder jaar een 

keer op excursie.

Op kamp naar Zeeland

Thorbecke vmbo met Sport & Dans: 
Finaleweek!!

Thorbecke vmbo met Sport & Dans:
En nu kiezen maar…

Afgelopen 
jaar slaagde bijna iedereen! 



Voor meer informatie over:

• Ons Open Huis

• Informatieavonden leerlingen/ouders groep 8

• Kennismakingslessen 

• Profiellessen

Check onze website speciaal voor leerlingen van groep 8:
www.groep8.tvo-rotterdam.nl/Sport_en_Dans

of scan de qr-code:

   
 Prins Alexanderlaan 151*

 3066 NV Rotterdam

 010 - 289 04 00

 vmbovoorsportendans@tvo-rotterdam.nl

 www.tvo-rotterdam.nl

 *zet de navigatie op Tattistraat, hoek Albertistraat

Thorbecke vmbo met Sport & Dans: kom kijken!


