OVERZICHT SCHOLEN VOORTGEZETONDERWIJS 2018-2019
Voor u op een rij gezet een overzicht van de open dagen/avonden en informatiemomenten van de voorgezet onderwijsscholen in Delft en omgeving, gesorteerd naar niveau.

Open dagen voor groep 7 én 8 belangrijk
Ook al is nog niets bekend welk niveau uw kind aan zou kunnen, is het zeker aan te bevelen om met leerlingen van groep 7 nu alvast een kijkje te nemen bij
verschillende scholen. Om zo een eerste indruk te krijgen hoe een school van het voorgezet onderwijs eruit ziet, wat ze doen en wat voor sfeer er hangt.
Voor uzelf als ouder ook belangrijk om alvast een beeld te krijgen wat er allemaal is en welke extra’s geboden worden. Het gaat ten slotte om de toekomst van uw kind.
Leerlingen van groep 8 zullen dit schooljaar een schoolkeuze moeten maken. Meestal is de deadline voor inschrijving 1 maart, maar dit kan per school verschillen.
Het is zeer essentieel een goede indruk te hebben welke school bij uw kind het beste zou passen. Hoe wordt er lesgegeven, hoe ziet het lesmateriaal of practica eruit,
welke extra’s biedt de school. Ook belangrijk om te weten hoe op school bijvoorbeeld omgegaan wordt met dyslexie of Asperge, pesten, visie op het lesgeven,
huiswerk- of extra begeleiding en het aanschaffen van de schoolboeken en evt tablet.
Ga goed voorbereid er naar toe en stel vooral jouw vragen!

Informatiemomenten
De aangegeven informatiemomenten zijn gelegenheden waarop kort en overzichtelijk algemene informatie van die school voor een bepaald niveau wordt gegeven.
Deze avond is vaak bedoeld voor ouders. Hierbij is volop gelegenheid tot het stellen van vragen. Let op: vaak zijn deze data gepland ruim vóórdat de open dagen plaatsvinden.
Voor specifieke leerrichting zoals 2-talig onderwijs, Technasium, tablet- of sportklas ed. worden vaak aparte avonden georganiseerd.
Dit overzicht is samengesteld met de grootste zorg met actuele gegevens die bekend zijn begin oktober 2018. Van enkele scholen was op moment van samenstellen
nog geen definitief infomoment bekend. Kijk daarom voor het actueelste overzicht op de betreffende schoolsite.
Heb je een bepaalde voorkeur voor een school of is het lastig kiezen? Veel scholen bieden de mogelijkheid om een dagdeel mee te lopen, zodat je meer beleeft hoe het
er op een schooldag aan toe gaat. Van te voren aanmelden is verplicht. Op de betreffende schoolsite is terug te vinden wie de juiste contactpersoon hiervoor is.

Belangrijk
Iedere school heeft zijn eigen inschrijfprocedure. Let goed op vóór welke datum de aanmelding binnen moet zijn. Dit is ook op de sites terug te vinden.

Wij wensen jullie een goede voorbereiding en succes met de te maken schoolkeuze!
Christina Vellinga & Cindy van Winden, Uniek Denken
Nb: aan het gemaakte overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Samengesteld en aangeboden door:

info@uniekdenken.nl

www.uniekdenken.nl

bijzonderheden

school

info-moment

open dag

Stanislas – PC Boutenslaan in Rijswijk
Grotius College – Aart van de Leeuwlaan in Delft
Laurentius – K vd Copellostraat in Delft

Na aanmelding volgt info-gesprek

26 jan van 10.00-13.00
9 feb van 10.00-13.00
26 jan tijdstip nog niet bekend

Grotius/CLD samenwerking
Lesblokken en vloermethode
Bewegend leren
Groen, paardenklas, sportklas
Ipad /sport en theater
Ipad
Scheepvaart en transport
4 richtingen
vormgeving en media
4 richtingen
Kader/mavo/havo - ipad

SC-Delfland - v Bleyswijckstraat in Delft
Stanislas – Krakeelpolder in Delft
Stanislas – PC Boutenslaan Rijswijk
Lentiz – Commandeurskade Maasland
Wellantcollege - Westvliet in Den Haag
Melachthon – M. Wardsingel 50 Berkel Rodenrijs
Scheepvaart en Transportcollege (STC) –
2 locaties in Rotterdam
Grafisch Lyceum Rotterdam
Stadhoudersplein 35 Rotterdam
GSR – Paukensingel in Rijswijk

21 jan om 19.30 uur
12 nov om 18.15 uur ouder+kind
Nog niet bekend
16 jan van 19.30-21.30
16 jan van 14.00-17.00
31 jan van 19.30-20.30
6 nov van 19.30-21.00
10 jan van 19.30-21.00
27 nov van 18.30-21.00 open avond
ouder/5kind
6 dec, tijdstip nog niet bekend

30 jan van 17.00-20.00
2 feb van 10.00-13.00

Kader/mavo/havo/vwo

Montaigne Lyceum - Kiekendiefstraat Den Haag

24 jan van 19.30-21.30

26 jan van 10.00-14.00

Mavo/havo
Mavo/mavo+/havo
Mavo/havo - Dalton
Mavo/havo/vwo
Mavo+ tot gym
Leerhuis, chromebook
2-talig vwo/ kopklas
2-talig havo en vwo
Mavo-Gymn en tto
Mavo-Gymn

CLD – Hof van Delft, Obrechtstraat Delft
Melachthon –Molenvijver 19 R’dam-Schiebroek
Stanislas – Reinier de Graafweg Delft
Vrije School Afdeling (VSA) In het Grotius College
De Passie – Ulaanbaatarplein in Rotterdam
Stanislas – Sportlaan in Pijnacker
Grotius College – Juniusstraat in Delft
Wateringse Veld College, Missouri in Den Haag
Driestar College – Rondsseplein in Gouda
Wartburgcollege De Revius, Pr. Rooseveltweg 11
R’dam
Lyceum Ypenburg– Laan van Kans in Den Haag

22 jan om 19.30 uur
7 nov en 16 jan middag met kind
27 nov van 19.30-21.00
17 jan om 19.30 uur ouder+kind
30 okt om 20.00 uur
Nog niet bekend
10 jan om 19.30 uur
Nog niet bekend
3 dec om 19.30 uur
12 feb om 19.45 uur

26 jan van 10.00-13.00
1 feb van 15.00-19.00

Technasium
Spaans, Chinees, informatica
filosofie en plusklas
Masterklassen, technasium

CLD – Molenhuispad in Delft
Stanislas – Westplantsoen in Delft
Melachthon – Zijde 3 Bergschenhoek

24 jan om 19.30 uur
3 dec, 17 en 23 jan van 19.30-21.00
lesavond ouder+kind
21 jan en 22 jan afhankelijk niveau

26 jan van 10.00-13.00
1 feb van 19.00-21.00
2 feb van 10.00-13.00
7 feb van 16.00-18.00/19.00-21.00

Kleinschalig en familiair

Stedelijk Gymnasium Schiedam (STGS),
Valeriusstraat in Schiedam
Sorghvliet – J. de Wittlaan 22 Den Haag

11 dec en 6 feb van 19.30-21.00
meelopen 13+14 dec en 18,20,21 feb
31 jan van 20.00-22.00

16 jan van 15.30-21.30

v.a.
MAVO tot Gymn.

v.a.
MAVO

v.a.
kader

VMBO met en zonder
LWOO

Praktijk

niveau

Gym

v.a.
HAVO tot
Gymn.

Mavo-Gymn talentengroepen

Chinees, filosofie
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1 feb om 19.30 uur

16 jan 14.00-17.00 / 26 jan 10.00-13.00
25 jan 18.00-21.00 / 16 feb 10.00-13.00

6 feb 14.00-17.00 / 19.00-21.00
24 jan en 8 feb van 19.00-21.00
16 nov en 18 jan van 18.00-21.00
17 nov en 19 jan van 10.00-14.00
26 jan van 10.00-15.00
1 febr, tijden nog niet bekend

1 feb 19.00-21.00 / 2 feb 10.00-13.00

9 feb van 10.00-13.00
26 jan van 10.00-14.00
1 feb 16.00-19.00 / 2 feb 10.00-13.00

9 feb van 10.00-13.00
25 jan 16.00-19.00 / 26 jan 10.00-13.00

19 jan van 9.00-12.00
27 nov om 19.00 uur
12 jan van 9.30-12.30
2 feb van 10.00-13.00

29 jan van 18.30-21.00
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