Podium
voor talent

Sfeer proeven?

Je kunt
hier op school
ECHT JEZELF
ZIJN!

www.peelland-college.nl/groep-8

Wij geloven in
jouw talent!

Jij bent
welkom!

Op het Peellandcollege gaan we
samen op zoek naar jouw talenten.
Niet alleen op het gebied van
kennis maar ook op een heleboel
andere vlakken. Misschien heb
jij een hart voor poezië, speel je
geweldig op een instrument of ben
je juist ontzettend sportief. Samen
ontdekken we waar jij goed in bent
en zorgen we ervoor dat je je eigen
podium kunt bouwen!
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Je hebt op het
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wat te kiezen!
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Op het Peellandcollege vinden we het belangrijk
dat jij - met al je talenten - steeds beter leert
bepalen waar je goed in bent. Maar ook waar je je
misschien nog extra in moet ontwikkelen. Daarom voeren
we in de brugklas een startgesprek met jou en je ouders
om samen doelen te stellen. Verder heb je drie uur per
week om zelf in te vullen. Je kunt extra ondersteuning
krijgen voor de kernvakken Nederlands, Engels en
wiskunde. Je mag ook huiswerk maken, maar je kunt er
ook voor kiezen om aan de slag te gaan met iets waar jouw
interesse ligt. Laat je talent maar zien!
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Welk niveau past nou bij mij?
Bij ons kun je kiezen voor een havo/vwo brugklas of de vwo-top klas.

Havo/vwo brugklas

Vwo-top klas

Heb je een havo of een havo-vwo advies dan ben
je van harte welkom in de havo-vwo brugklas.
Daar ontvang je veel ondersteuning van je coach,
is er extra aandacht voor leren-leren, plannen en
versterkt kernvakkenonderwijs (Nederlands, Engels
en wiskunde). Maar ook Spaans, de Peellandjumpers,
sport- en cultuurklas en nog veel meer! Uiteindelijk
leiden we je hier op voor een havo-diploma; als je heel
goed presteert en je vindt het leuk om te leren, kun je
opstromen naar het vwo, vandaar de naam havo-vwo
brugklas.

Heb je een havo-vwo of vwo advies dan is onze
vwo-top klas wat voor jou. Ook hier is er veel aandacht
van je coach en aandacht voor leren-leren en plannen.
Je krijgt een goede vwo-opleiding en er is aandacht
voor (hoog)begaafde leerlingen. Je kunt deelnemen
aan de sport- of cultuurklas. Wat echt vet is zijn de
masterclasses Latijn, programmeren en biomimicry. We
leiden je in de vwo-top klas op voor een vwo-diploma.
Na leerjaar 1 kun je op onze school kiezen voor het
gymnasium (met klassieke talen en cultuur) of het
atheneum (met o.a. de masterclass sterrenkunde) en je
kunt kiezen voor Spaans of Frans.

Ook buiten school is er
ruimte voor je talent!
Naast de lessen op school is er op het Peellandcollege ook
veel ruimte om je talent op andere plekken te laten zien.
Om de twee jaar voeren leerlingen en docenten een
musical op, er is een multimedia groep Studio Peelland,
er zijn muziekavonden en nog veel meer!
Er is dus altijd een podium voor
jouw talent.

Ik leer bij
science door te
onderzoeken

Start de
game
WIN JIJ
de Apple
AirPods?

www.peellandgame.nl
Ga naar www.peellandgame.nl, meld je aan en speel de
game. Kom naar onze Kijkdag op zondag 31 januari 2021
van 12:00 tot 15:00 uur. Lever hier je antwoordformulier
in. De winnaar zal via de website en instagram bekend
gemaakt worden.

Je voelt je hier heel snel thuis!
Onze school is onderverdeeld in kleine kerngroepen. Als brugklasser
hoor je bij kerngroep leerjaar 1. Iedere brugklasser krijgt een eigen
coach die jou goed begeleidt in je eerste jaar. In
de brugklas werken we met een klein team van
docenten die lesgeven aan de brugklas. Je kent
de docenten dus al snel bij naam en zij kennen
jou. Dat voelt al snel veilig en heel vertrouwd!

Kijkdag
31 januari
12.00 -15.00

Proeflessen
10 februari 2021

In de eerste schoolweek ga je samen met
je klasgenoten en mentoren allerlei leuke
dingen doen om elkaar nog beter te leren
kennen. Zo voel je je na de eerste week al
helemaal thuis op het Peellandcollege.
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