Komin beweging!
Overzicht VO-scholen 2020-2021
Uniek Denken coacht en begeleidt leerlingen met leer- en gedragsproblemen, van basisschool tot MBO-leeftijd. Beweging is het fundament voor je gehele ontwikkeling en een
voorwaarde om te kunnen leren. Vaak is er een onbalans in lijf en brein, waardoor er niet uitkomt wat er wel in zit, met tegenvallende resultaten en frustratie tot gevolg. Naast
coaching vind ik het belangrijk iets te betekenen voor de leerling en ouders, zeker als het gaat om de toekomst en een te kiezen school. Vandaar dat voor het 6e jaar op rij een
overzicht is samengesteld van VO-scholen in Delft en omgeving met open dagen en infomomenten, gesorteerd op niveau. Totaal 33 met elk hun eigen aanbod variërend van
sport tot Chinees en robotica, van theater tot water; ruime keuzemogelijkheden dus!
Ivm de aangescherpte COVID-19 omstandigheden gelden er voor Open dagen en informatiemomenten / lesjesdagen een groot voorbehoud voor wat betreft invulling door de
scholen. Houd daarom de betreffende schoolsite in de gaten voor de meest actuele berichtgeving. Aanmelding voor bezoek of het volgen van een webinar is van te voren vaak
verplicht.
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.
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 essentieel een goede indruk te hebben welke school bij uw kind het beste zou passen. Ook belangrĳk om te weten hoe op school bijvoorbeeld omgegaan wordt met
dyslexie, Asperger, hoogbegaafdheid, 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 jullie vragen!
Informatie en bezoek school
Een informatiemoment is een avond waarop relevante informatie van die school voor een bepaald niveau wordt gegeven voor ouders én kind. Als het specifiek alleen voor
ouders is, staat dit in het overzicht aangegeven met alleen ouders. Deze momenten vinden vaak plaats vóór de open dagen. Bij sommige scholen vanaf november. Voor
specifieke leerrichting zoals 2-talig onderwijs, Technasium, Plusklas, tablet- of sportklas ed. worden vaak aparte avonden georganiseerd. Er zijn ook meeloopmiddagen of school
in bedrijf-dagen. Gezien de aangescherpte corona-maatregelen is het verstandig de schoolsites in de gaten te houden komende maanden voor de meest actuele informatie.
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. Dit overzicht is
samengesteld met de grootste zorg met actuele gegevens die bekend zijn begin oktober 2020. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Van enkele scholen was op
moment van samenstellen en door de aangescherpte gezondheidsmaatregelen rondom Corona geen informatie nog bekend.
Kom in beweging! Succes met de te maken schoolkeuze.
Tot ziens
Christina Vellinga, psychomotorisch kindercoach
Samengesteld en aangeboden door:

www.uniekdenken.nl

Leerproblemen de baas!

Praktĳk

pro-VMBO klas

Stanislas – PC Boutenslaan in Rĳswijk
Grotius College – Vulcanusweg 258 in Delft
Laurentius – K vd Copellostraat in Delft

Inschrijfdag 6 febr van 10.00-15.00
Na aanmelding volgt info-gesprek

30 jan 10.00-14.00 / 5 feb 15.00-18.00
Nog niet bekend
Maak een afspraak

VMBO van BB - GL/TL
met / zonder LWOO

Grotius/CLD samenwerking
VO speciaal onderwijs BB tm TL
Lesblokken en vloermethode
Beweeg vmbo/mavo
Groen, sportklas, techniek
Ipad /sport en theater
Horeca/robotica/media/zorg/sport
Scheepv/transport/water/technolog
Vormg/media/entertainm/techn

SC-Delfland - v Bleyswijckstraat in Delft
Pleysier College Delft – J.J. Slamerhofflaan Delft
Stanislas – Krakeelpolder in Delft
Stanislas – PC Boutenslaan Rijswijk
Lentiz – Commandeurskade Maasland
Wellantcollege - Westvlietweg in Den Haag
Melachthon – M. Wardsingel 50 Berkel Rodenrijs
Scheepvaart en Transportcollege 2 loc in Rotterdam
Grafisch Lyceum Rotterdam, Stadhoudersplein 35

25 jan 19.30 ouders onder voorbeh
obv toelaatbaarheidsverklaring
16 nov, 1 dec, 22 jan van 18.15-20.00
18 nov van 19.30-20.30 webinar
Nog niet vermeld op site
10 nov van 19.00-20.30 alleen ouders
-

3 feb 17.00-20.00
17 mrt 13.00-15.00
23 jan 10.00-13.00
20 jan 14.00-17.00 / 5 feb 15.00-20.00
25 nov 1600-20.00 / 15 jan 19.00-21.00
27 jan 16.00-20.00
site in de gaten houden
30 jan 10.00-15.00 / 10 feb 14.00-17.00
24 nov 18.00-21.00 / 30 jan 10.00-15.00

v.a.
kader

open dag / avond

Kader/mavo/havo - ipad
Kader/mavo/havo/vwo

GSR – Trompetstraat 5 in Rijswijk
Montaigne Lyceum - Kiekendiefstraat Den Haag

8 dec om 19.30 alleen ouders
Nog niet vermeld op site

29 jan onder voorbehoud
Site in de gaten houden

v.a.
MAVO

info-moment/lesavond

Mavo/havo
Mavo/mavo+/havo
Mavo/havo
Mavo/havo/vwo Technasium & flex
Mavo/havo/vwo

CLD – Hof van Delft, Obrechtstraat Delft
Melachthon –Molenvijver 19 R’dam-Schiebroek
Stanislas Dalton Delft – Reinier de Graafweg Delft
GSR – Almeria-erf 8 in Rotterdam
Waldorf Grotius/Vrije School, Juniusstraat in Delft

Nog niet vermeld op site
4 nov en 20 jan 14.00-16.00 open lesdag
16 nov, 24 nov, 3 dec van 19.00-20.30
26 en 30 nov allen ouders
Nog niet vermeld op site

Site in de gaten houden, begin jan?
5 feb 14.30-19.00
22 jan 19.00-21.00 / 23 jan 10.00-13.00
22 jan onder voorbehoud
Site in de gaten houden

v.a.
MAVO tot Gymn.

school

Mavo+ tot gym
Mavo/havo/vwo/vwo plus
2-talig vwo/ kopklas
2-talig havo en vwo, sport, theater
Mavo-Gymn en 2- talig onderwijs
Mavo-Gymn techniek
Mavo-Gymn hoogbegaafdonderw
Mavo-Gymn talentengroepen

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
Wartburgcol. De Revius, Pr. Rooseveltweg 11 R’dam
Rijswijks Lyceum – Karmozĳn 2 Rĳswĳk
Lyceum Ypenburg– Laan van Kans in Den Haag

18 nov van 14.30-16.30
Nog niet vermeld op site
13 jan, 27 jan van 19.00-21.00
Nog niet vermeld op site
9 feb va 19.45 u
Nog niet vermeld op site
Nog niet vermeld op site

23 jan 10.00-14.00
22 jan 15.30-17.30 / 23 jan 10.00-13.00
Site in de gaten houden
22 jan 16.00-20.00 / 23 jan 10.00-13.00
16 jan 9.30-12.00
9 jan 10.00-13.00
Site in de gaten houden
In jan, site in de gaten houden

v.a.
HAVO tot
Gymn.

bĳzonderheden

Havo/vwo, vak O&O, techniek/doen
Technasium, vak O&O
Chinees, filosofie, robotica, toneel
Masterklassen, technasium

STC Haven-havo, 2 locaties in Rotterdam
CLD – Molenhuispad in Delft
Stanislas – Westplantsoen in Delft
Melachthon – Zijde 3 Bergschenhoek

10 nov van 19.00-20.30 alleen ouders
Nog niet vermeld op site
8 dec, 13 jan 21 jan van 19.30-21.00
18 jan gymn en 19 jan h/vwo om 19.30

30 jan 10.00-15.00 / 10 feb 14.00-17.00
Site in de gaten houden, begin jan?
22 jan 19.00-21.00 / 23 jan 10.00-13.00
11 feb 16.00-18.00 en 19.00-21.00

Gym

niveau

Kleinschalig en familiair

Stedelĳk Gymnasium Schiedam, Valeriusstraat

-

15 jan 15.30-21.00

Chinees, filosofie

Sorghvliet – J. de Wittlaan 22 Den Haag

Nog niet vermeld op site

Site in de gaten houden

Samengesteld en aangeboden door:
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