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inspireren,
innoveren,
internationaliseren

Inspireren, innoveren en internationaliseren
op het Isendoorn College, een school in
beweging
Waar staat het Isendoorn College voor? En wat merk
jij daar van? We kunnen je van alles vertellen over
onze visie, en hoe wij tegen onderwijs aankijken.
Heel interessant natuurlijk, maar het gaat erom wat jij
ervan in de praktijk ziet. Daarom is deze gids voor jou
geschreven. Want jij moet je hier thuis voelen. En we
weten zeker dat je enthousiast wordt. Let maar op!
Alles is online snel te vinden. Daar ben je nu vast al
superhandig in. Toch vraagt al die informatie op internet
en social media om andere vaardigheden. Want waar
moet je zoeken tussen al die miljoenen pagina’s? Wij
helpen je daarbij. Als jij van het Isendoorn af komt, ben je
klaar voor de toekomst!
Iedereen op school moet zich veilig en prettig voelen.
Daar is duidelijkheid voor nodig. Hoe ga je met elkaar
om? Wat verwachten wij van jou? Waar mag je de school
op af rekenen? Hele belangrijke vragen die ervoor
zorgen dat we het allemaal leuk hebben met elkaar. We
geven je alle aandacht die je nodig hebt, hoe druk het
ook is. Alle docenten luisteren naar je en denken met je
mee.

Drie W’s
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Op het Isendoorn werken we met de drie W’s. Die staan
voor Weten, Warmte en Waarden. Deze drie W’s staan
centraal in alles wat we doen. En dat ga je merken!

Weten staat voor kennis. Je werkt aan je diploma
en daarvoor moet je veel leren. Dat kan op allerlei
manieren en jij gaat ontdekken welke het beste bij
jou past. Warmte staat voor je veilig en prettig voelen.
Alleen dan kun je ontdekken wie je bent en wat je wilt.
Je krijgt op het Isendoorn alle kans om aan jezelf te
werken. Wie ben je? Waar wil je heen? Waar ben je
goed in? Wij geven je die ruimte.
De derde W staat voor Waarden. Die zeggen alles
over wat jij belangrijk vindt. Waar sta je voor? Hoe
wil jij dat jouw leefomgeving eruitziet en voelen
mensen om je heen zich daar prettig bij? Je leert om
je eigen waarden te bepalen. Samen met de leraren, je
klasgenoten en de omgeving.
Om te slagen kijken we natuurlijk ook naar je
prestaties en wat je al weet. We gaan op zoek naar de
beste route voor jou. Daar leren wij namelijk ook weer
van. We moedigen je aan om je kansen te pakken en
jouw talenten te ontwikkelen.

Welkom!

Erwin Lutteke
Rector Isendoorn College

Weten
Op weg naar je diploma
Of je nu mavo, havo of vwo doet, om te slagen moet
je veel weten. Je gaat dus kennis verzamelen. Daar
hoort een mooie cijferlijst bij, maar je gaat zoveel meer
doen. Je krijgt alle kans om te kijken wie je bent en wat
je kunt. Je komt erachter wat je heel erg interessant
vindt. Of welk vak je zo snel mogelijk wilt laten vallen.
Kortom: je leert jezelf kennen.

Leren doe je overal
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Op het Isendoorn word je voorbereid op jouw plek in
de wereld. En dat doen we niet alleen op school. Want
je leert veel beter door dingen zelf te ervaren. In de
natuur, bij een bedrijf of op excursie. Je wereld wordt
steeds groter. Je ontdekt elke dag weer wat nieuws.

Warmte
Samen
Prestaties, goede cijfers en uiteindelijk een diploma,
dat zijn doelen voor iedereen bij ons op school, maar
samen met jou willen we veel meer bereiken. Dat je

een fijne tijd hebt bijvoorbeeld en het gevoel dat je
welkom bent. Want als je lekker in je vel zit, ga je
vanzelf beter presteren.

Jouw aanpak
De een vindt het geen probleem om drie boeken
te lezen in een week, de ander leert het best door
te doen. Iedereen leert anders en daar houden wij
rekening mee. Slim kun je zijn op veel verschillende
manieren. Wij maken gebruik van jouw slimheid.
Ben jij heel creatief? Dan dagen wij je uit om die
creativiteit te gaan gebruiken. Zie jij snel verbanden
en houd je ervan om dingen uit te zoeken? Bij ons
krijg je alle kans.
Wij proberen jou zoveel mogelijk te laten leren op
een manier die past bij jouw slimheid. Vind je het fijn
om thuis je huiswerk te doen? Ga je gang! Doe je het
liever op school? Dan kun je rustig wat langer blijven.
Je mag steeds vaker je eigen keuzes maken. In welke
vakken wil je extra aandacht steken? Waar wil je nog
nét wat meer van weten? Samen gaan we leren hoe
je het best kunt kiezen.

Wat een talent heb ik!
Jij moet jouw talenten niet alleen ontdekken, je moet

ze ook gebruiken. Op het Isendoorn College doen wij
er alles aan om samen te kijken wat je talenten zijn. En
neem van ons aan: iedereen heeft talenten, jij dus ook.
Meer dan je zelf denkt!

Waarden
Voorop lopen
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We zeiden het al: je wordt de hele dag overspoeld
met informatie. Met je smartphone zoek je alles op. Je
hebt binnen no-time een antwoord op al je vragen. Of
toch niet? Want klopt al het nieuws wel? En wat is nog
betrouwbaar? Je gaat zelf op onderzoek uit. Wij trainen
de vaardigheden die je in de toekomst nodig hebt. ’21e
eeuwse vaardigheden’ noemen we dat. Daarin lopen we
op het Isendoorn voorop. En daar profiteer jij van!

Onderzoeken
Ben je nieuwsgierig en een echte onderzoeker? Dat
komt goed uit. Wij stimuleren je om te ontdekken
en ontwikkelen. We leven in een wereld met veel
ingewikkelde vragen over de toekomst. Techniek
en onderzoek spelen daarbij een belangrijke rol. Wij
zorgen ervoor dat jij kunt meedenken over belangrijke

oplossingen. Op het Isendoorn maak je kennis met
Project Based Learning. Je mag dan alles wat je in
de lessen leert toepassen in de praktijk! Samen met
andere leerlingen ga je projecten doen en mag je
veel oplossingen zelf bedenken. De leraren zijn dan
jouw coach. Jij mag dus zelf uitvinden hoe je het
gaat aanvliegen! Daar leer je heel veel van.

Tweetalig studeren
Het wordt steeds belangrijker dat je goed Engels
kunt. Binnen veel grote bedrijven in Nederland
praten ze Engels. Steeds meer studies zijn in
het Engels. En als je internationaal met mensen
praat gaat dat meestal in het Engels. Kortom: je
moet voldoende tijd aan het Engels besteden. Op
het tweetalig onderwijs (TTO) krijg je les in het
Nederlands en Engels en leer je over de wereld. Zo
wordt Engels voor jou een tweede moedertaal. Dat
kan lang niet iedereen zeggen die van de middelbare
school afkomt.

TTO vwo, havo én mavo
Je kunt tweetalig onderwijs volgen op vwo-, havoen mavoniveau. Dus welke richting je ook opgaat, je
kunt altijd kiezen voor TTO.

Maak wat van
je schooltijd!
Je gaat je de komende jaren voorbereiden op jouw plek
in de wereld. We gaan kijken waar je grenzen liggen en ze
daarna samen verleggen. Steeds opnieuw. Want jij wil er
toch ook alles uithalen op school?
Je gaat leren wie je bent, wat je goed kan en wat je leuk
vindt. Dat doen we op school, maar ook daar buiten.
Want je gaat veel meer zien dan de vier muren van het
Isendoorn. En gelukkig ben je niet alleen, maar trek je op
met docenten en klasgenoten. Je leert hoe je met elkaar
kan samenwerken om nog betere resultaten te halen.
Op het Isendoorn maak je kennis met jezelf, de ander en
de wereld!
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De brugklas duurt bij ons twee jaar. In die twee jaar krijg je
veel verschillende vakken. Veel dingen die je nu leert, heb
je later nodig in je studie. Soms denk je misschien even:
“waarom moet ik dit nu weten?” Daar kom je snel genoeg
achter als we een project of een activiteit gaan doen. Dan
mag je al je kennis direct gebruiken. Je snapt dan meteen
waarom je iets geleerd hebt.

jij wordt uitgedaagd. Omdat onze lessen 80 minuten duren,
is er veel meer tijd voor jou. We kunnen zo op veel meer
verschillende manieren uitleg geven: klassikaal, in kleine
groepen of juist individueel. Iedereen leert namelijk anders.
De docenten nemen écht de tijd om te zorgen dat jij alles
snapt. Zo leer je telkens weer op een manier die bij jou past.

Doe wat je leuk vindt
Het Isendoorn College staat nooit stil. Doe mee aan
projecten om andere leerlingen beter te leren kennen.
Ga mee op buitenlandreis of doe mee met een activiteit.
Sporttoernooien bijvoorbeeld, of uitstapjes naar een
museum of theater. En wat denk je van lekker rondneuzen
bij hightech bedrijven?
Weet je wat ook heel bijzonder is? De maatschappelijke
stage. Je mag ergens helpen en je kiest ook nog eens zelf
waar. Sommige leerlingen gaan bijvoorbeeld naar India,
Indonesië of Malawi. Hoe gaaf zou het zijn om kinderen
daar te helpen? Dat vinden we op het Isendoorn belangrijk!
Jouw leeftijdsgenoten in armere landen steunen voor beter
onderwijs. Vind je dat te ver weg: dichtbij mensen helpen
kan natuurlijk ook!

Jouw route
Niet iedereen doet alles op hetzelfde niveau. Stel nou
dat je heel goed kunt hoofdrekenen, maar je hebt nog
wat moeite met spelling. Je kiest dan gewoon wat extra
lessen om je te verbeteren in spelling. En misschien mag je
hoofdrekenen dan wel even overslaan! Het gaat erom dat

En dan is er nog veel meer… Onze schoolfeesten
bijvoorbeeld, maar ook de muziekfestivals en musicals
zijn ieder jaar weer top. En hou je van skiën? Dan kun je
mee naar Oostenrijk. Wil je liever debatteren? Dat kan ook!
Kortom: je gaat je echt niet vervelen!
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“Een grens is
eigenlijk een
wens om verder
te gaan”
Loesje

Samen
Prestaties, goede cijfers en uiteindelijk een
diploma, dat zijn doelen voor iedereen bij
ons op school, maar samen met jou willen
we veel meer bereiken. Dat je een fijne
tijd hebt bijvoorbeeld en het gevoel dat je
welkom bent. Want als je lekker in je vel zit,
ga je vanzelf beter presteren.
En die fijne tijd op school geldt voor iedereen. Daarom
hebben we duidelijke regels. Zo accepteert iedereen
elkaar zoals hij of zij is. Want iedereen moet zich veilig
voelen. Wij zorgen ervoor dat je met plezier naar school
gaat. In een prettig gebouw waarin je lekker jezelf kan
zijn.

Als er wat is, kun je altijd bij je mentor terecht. Hij heeft korte
lijntjes met de andere leraren en specialisten. Ook houdt de
mentor contact met je ouders of begeleiders als dat nodig
is. De mentor kan met jou naar het OnderwijsZorgSteunpunt
gaan. Daar zitten allemaal experts klaar om je te helpen.
Als er iets met je aan de hand is, kun je daar altijd terecht.
Samen met jou, je ouders en je mentor maken we een plan
hoe we jou kunnen helpen.

Jouw scores
Op school krijg je natuurlijk regelmatig cijfers en
beoordelingen. Je kunt ze zelf bekijken via het
leerlingenportaal. Je ouders kunnen daar ook zien wat jouw
resultaten zijn. Zo kunnen ze bijhouden hoe het met je gaat.
De mentor zoekt regelmatig contact met je ouders.

Deal?
Een nieuwe klas met nieuwe gezichten. De kans om
nieuwe mensen te ontmoeten en vrienden te maken.
Dan is het wel fijn dat er in de klas een goede sfeer
hangt. Iedereen moet zich op zijn gemak voelen. Hoe
doen we dat? Door de KlasseDeal!
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Met de KlasseDeal leer je elkaar opnieuw kennen. Een
tweede indruk noemen we dat. Want de eerste klopt
lang niet altijd. Je leert elkaar begrijpen en je gaat
samen afspraken maken. Wat wil je als klas? Je maakt
dus samen een deal, een KlasseDeal!

We doen het samen
Soms kan het even wat minder gaan. We proberen er als
school alles aan te doen om te zien of het goed met je
gaat. Kom je vaak te laat, of ben je er vaak niet? Wat de
reden ook is, wij komen dan in actie. We willen namelijk
dat jij lekker in je vel zit.

Twee keer per jaar zitten we met jou en je ouders om tafel.
We gaan dan samen praten over jou, je voortgang en hoe je
in je vel zit. Daar zit jij dus gewoon bij, het gaat namelijk over
jou. Natuurlijk houden we meer gesprekken als dat nodig is.
Je krijgt twee keer per jaar een rapport. Daarin staan
natuurlijk al je cijfers. Je mentor maakt ook een
woordrapport. Want niet alles is in cijfers uit te leggen.

Goed bezig?
We houden elk jaar een tevredenheidsonderzoek. Wij
vragen alle leerlingen, ouders en docenten of ze vinden
dat het goed gaat. Alle antwoorden vind je terug op
www.scholenopdekaart.nl Zo kan iedereen zien of we goed
bezig zijn.
Kortom: We willen dat het goed met je gaat op school! En
daar doen we alles aan.
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“Wie gelukkig is, voelt de
wereld in ruimte en tijd groot,
diep en onuitputtelijk. Wie
gelukkig is, leeft in een wereld
van mogelijkheden.”
Leo Apostel
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Als ik jou was
en jij mij, zou
ik een zij zijn
en jij een hij

Jouw aanpak
We houden niet van trucjes. We willen je echt
wat leren. Kennis en vaardigheden heb je
nodig om toe te passen én om te begrijpen.
Als we je alleen maar iets aanleren om een
toets te halen, zodat je het daarna vergeet,
zijn we niet echt goed bezig. Daarom gaan
we minder toetsen en meer kijken naar jouw
ontwikkelingen. Welke stappen zet je? Wat
vind je lastig? Hoe komt dat? Waar heb je hulp
bij nodig?

Hoe leer jij het best?
We willen jou nog meer persoonlijke aandacht
geven. Je nog meer boeien in afwisselende lessen
en methodes. Vandaar dat al onze lessen 80 minuten
duren. Dat lijkt lang, maar de lessen worden er alleen
maar afwisselender en spannender door. Bovendien
betekent het minder vakken op een dag, minder
gesleep met boeken en minder leswisselingen.
Kortom: meer rust in je hoofd.

Waar droom jij van?
Natuurlijk krijg je nog toetsen, want resultaten helpen om
te kijken waar je staat, maar je ontwikkeling staat centraal,
niet hoe goed je iets uit het hoofd leert. We meten dus
continu waar jij staat en waar je heen gaat. En omdat je
betekenisvol wilt leren, bespreken we de voortgang met
jou.
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Lessen waar je écht wat aan hebt
Je hebt verschillende type leerlingen. Je hebt echte
doeners die het liefst meteen aan de slag gaan, maar
ook dromers die alles al voor zich zien. Er zijn denkers,
die liever eerst even rustig stilstaan bij de beste route om
een project aan te vliegen, en beslissers die snel knopen
doorhakken. We mixen deze types door elkaar tijdens
Project Based Learning. Het maakt dan niet uit of je mavo,
havo of vwo doet. We leren namelijk van én met elkaar.
We starten in de eerste klassen met PBL, en dat bouwen
we jaarlijks verder uit.

Wil je profvoetballer worden? Of astronaut,
dierenarts of lerares? Welke droom je ook hebt, je
kunt veel bereiken door hard te werken en te leren
van je fouten. Wij gaan je dat leren. Want het is
superbelangrijk dat je weet hoe je je kunt ontwikkelen
en je dromen waar kunt maken.

Zelf doen
Op het Isendoorn zit je niet de hele dag stil te
luisteren. Juist niet! De lessen zijn hartstikke
afwisselend. Bovendien mag je alles wat je in de
lessen leert, tijdens projecten gaan toepassen. Gaaf
toch? Zo mag je direct laten zien wat je kan en weet.
Je leert samenwerken en al op jonge leeftijd kijk je op
allerlei verschillende manieren naar een onderwerp.
Dat noemen ze: 21e -eeuwse vaardigheden. Maar
je mag ook gewoon skills voor de toekomst zeggen
hoor.

Tweetalige mavo
Tweetalig onderwijs is hot! We spreken met z’n allen
steeds meer Engels. Je merkt het alleen al bij series op
Netflix en als je surft op internet. Later spreek je in veel
beroepen Engels. En wat denk je van je vervolgstudie?
Die zijn vaak ook voor een deel – of soms zelfs helemaal
- in het Engels. Dus join the tweetalige mavo-club!
Op het tweetalig mavo krijg je in het eerste jaar meer dan
de helft van je lessen in het Engels. Dus je volgt History,
Arts en Science in plaats van geschiedenis, beeldende
vormgeving en natuur & techniek. Dat is even wennen,
maar wel erg cool!
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Een diploma én veel certificaten
Je haalt natuurlijk je mavodiploma. Maar… omdat je
tweetalig onderwijs doet, krijg je ook Anglia-examens.
Dit zijn officiële certificaten voor de Engels taal! Dus
je kunt bewijzen dat je goed Engels kunt. Je krijgt ook
nog eens een apart certificaat waarop staat dat jij TTO
(tweetalig onderwijs) hebt gevolgd en wat je daarvoor
allemaal hebt gedaan. Een uitstapje naar Schiphol,
projecten over Europa en de wereld en Engelstalig
toneel bijvoorbeeld.

Op het tweetalig mavo krijg je de kans om meer van de
wereld te zien. Je maakt een reis naar Engeland en je
gaat stage lopen in een internationaal bedrijf. Je moet
natuurlijk wel blijven oefenen!
Je merkt al gauw dat je Engels met sprongen
vooruitgaat. Dat komt goed uit, want veel mboopleidingen kennen speciale internationale richtingen.
Daar kun je dus zo instappen. En wat denk je van
bedrijven die veel zaken doen in het buitenland? Die
zitten wel te wachten op jonge mensen die vloeiend
Engels kunnen. Grijp je kans dus!

Kan ik altijd starten?
Niet altijd. Je hebt minimaal een mavo-advies van je
basisschool nodig. We vinden het ook belangrijk dat je
erg graag wilt. Je moet deze uitdaging wel aandurven.
En het is ook wel prettig als je goed bent in begrijpend
lezen.

Meer weten?
Kom naar de High Tea op zondag 16 februari 2020. Hier
krijg je alle informatie die je nodig hebt over het TTO.
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“Now
grab your
chance
and join the
bilingual
family
of the
Isendoorn!”
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A truly
all-round
education

Tweetalige
havo & vwo
Stel je krijgt later de baan van je dromen
aangeboden. Je moet dan alleen wel elke dag
Engels praten. Hoe goed zou het zijn als jij
dan kunt zeggen: “no problem”! Leg de basis
voor je toekomst met tweetalig onderwijs op
het Isendoorn College.
De Engelse taal is overal. Even snel iets posten, updaten
of downloaden. Niemand die het raar vindt om deze
Engelse woorden te gebruiken. In het dagelijks leven
spreek je dus meer Engels dan je denkt. Vaak zonder
erbij na te denken. Als je dan op de middelbare school
ook nog eens flink blijft oefenen, heb je daar later veel
profijt van. Als jij het aankunt en je wil zelf ook heel
graag, is de tweetalige havo of vwo echt iets voor jou.

15 infogids 2020-2021

Je krijgt geen huiswerk… wel homework
In het tweetalige onderwijs krijg je in de onderbouw
meer dan de helft van de lessen in het Engels. De leraar
spreekt Engels, de boeken zijn in het Engels en in de
klas spreek je met elkaar ook zoveel mogelijk Engels.
Natuurlijk geldt dit alleen voor de vakken waarbij dat
mogelijk is. Nederlands, Frans en Duits krijg je niet in
het Engels, maar geschiedenis, beeldende vormgeving,
aardrijkskunde, biologie, natuur & techniek, lichamelijke
opvoeding en godsdienst dan weer wel. In de tweede en
derde klas komen daar nog andere vakken bij.

Ieder jaar is een feest
Natuurlijk kun je ook bij tweetalig onderwijs
rekenen op leuke activiteiten. Denk aan
Engelse theatervoorstellingen en e-mailen met
leeftijdsgenoten in het buitenland. E-twinning
noemen we dat. Cool toch? In de tweede klas ga
je op reis naar Engeland en in de derde is er een
uitwisselingsreis met buitenlandse leerlingen. In het
vierde jaar loop je stage in het buitenland.

Certificaten en diploma’s
Leuk natuurlijk, al die uitjes, maar we moeten het
ook even over serieuzere zaken hebben. Examens
en diploma’s bijvoorbeeld. Als je tweetalig havo of
vwo doet, doe je naast het reguliere centrale examen
ook een extra examen. Met dat diploma kun je straks
overal in het buitenland terecht. Ook krijg je een
certificaat waarop alle dingen staan die je extra hebt
gedaan. Misschien moet je boven je bed alvast ruimte
maken voor al die extra diploma’s en certificaten…

Ruimte voor talent
Naast de lessen in het Engels en alle andere
activiteiten is er bij tweetalig onderwijs ook ruimte
voor jouw talent. Je gaat op zoek naar jouw talent.
We gaan je prikkelen, uitdagen en nieuwsgierig
maken. Are you ready?

Isendoorn
innoveert
De wereld blijft veranderen. En gelukkig verandert Isendoorn mee. We willen blijven vernieuwen
om jou voor te bereiden op de toekomst. Dat vernieuwen noemen we ‘innoveren’. Zo is er naast
de gewone vakken ook veel ruimte voor speciale projecten.
Echte opdrachten
Natuurlijk zijn opdrachten uit boeken best leerzaam,
maar misschien leer je wel meer van opdrachten die
helemaal niet in je boek staan. Daarom ga je bij ons
aan de slag met echte projecten uit de buitenwereld.
Hoe dat kan? Een voorbeeld: als er in je boek een
opdracht staat, is het fijn als je die gedaan hebt,
maar wat nou als een bedrijf op de hoek een echt
probleem heeft en jij helpt om dat op te lossen?
Dan is de directeur van het bedrijf blij en heb jij wat
geleerd!
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Ontdek wat je kunt
Bij het Isendoorn krijg je ook ruimte. Ruimte om je te
ontwikkelen. Iedereen heeft namelijk talent en samen
gaan we ontdekken wat je kunt. Op jouw niveau en
in jouw tempo. Misschien schuilt er in jou wel een
topvoetballer, een briljante zangeres, of heb je een
neus voor ondernemen. We dagen je ook uit je eigen
grenzen te verleggen. Kun je nog beter worden? Door
te ontdekken wie je bent, en wie je wilt worden, haal
je het beste uit jezelf!

Jij kent jezelf het best
Hoe leer jij eigenlijk het fijnst? Daar gaan we jou
actiever bij helpen. Je mag steeds vaker je eigen keuzes
maken. Bijvoorbeeld door zelf te beslissen in welke
vakken je meer tijd wilt steken. Of je kiest er juist voor
om je huiswerk alvast op school te maken in speciale
flexuren. Je leert langzaam maar zeker je eigen route
uitstippelen. Je wordt natuurlijk ook steeds volwassener.
Je mentor gaat jou helpen om beter te leren kiezen. En
dat is nodig ook, want in de bovenbouw kun je steeds
meer flexuren kiezen. Hier mag je zelf gaan kiezen
wat je wilt doen. Dat past helemaal bij de leerling van
vandaag. Die weten namelijk prima wat het beste werkt.

Leer van elkaar
Docenten op het Isendoorn zijn meer dan mannen en
vrouwen waar je les van krijgt. Ze zijn ook een soort
coach en helpen je om te kijken waar je goed in bent
en wat je nog kunt verbeteren. Andersom kun jij ze ook
uitdagen. Geef aan wat je graag wilt leren. En op welke
manier. Of welke projecten je wel of niet goed liggen.
Zo kun je samen het beste in elkaar naar boven halen.
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“Ik heb geen
speciaal talent.
Ik ben slechts
nieuwsgierig.”
Albert Einstein

Ga die
uitdaging
aan!
Ga jij graag een extra uitdaging aan? Grijp
dan die kans bij het Isendoorn College. Werk
aan een zelfbedacht project, kies een extra
vak of volg een online cursus. Laat zien wat je
kunt!

naar buiten. Oftewel: Step Outside! Met dit
bovenbouwprogramma proef je stiekem al aan het
leven na de middelbare school. Sterker nog, je maakt
kennis met onderwijs in andere landen. Volg eens een
master class van een universiteit. Soms is het maar
één dag, maar wow, het is bizar hoeveel je leert.

Expens
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Werken aan dat zelfbedachte project kan met het
Expens-programma. Dat kan al vanaf het eerste jaar en
doe je gewoon onder lestijd. Misschien wil je wel een
boek schrijven of een nieuwe auto ontwerpen. Als dat
je passie is, waarom zouden wij dat dan tegenhouden?
Samen stellen we eerst je doelen op en dan kun jij aan
de slag.
Haal jij altijd goede cijfers, blink je uit in één vak of heb je
juist moeite om mee te komen? In al die gevallen is het
Expens-programma er voor jou.

Step Outside
Durf jij het aan om een stapje verder te kijken dan
de muren van het Isendoorn College? Stap dan

Net als Expens is ook Step Outside vooral geschikt als
je heel goed bent of juist een beetje achterblijft. En
natuurlijk moet je het zelf ook graag willen. Kijk eens
op stepoutside.nl.

Meer dan jawohl en oui!
Het leren van andere talen is belangrijk. Naast
Engels, leer je bij ons ook Duits en Frans. Op zich
niets bijzonders zou je zeggen. Toch wel. Wij doen
namelijk mee aan het LinQ-project van Nuffic. En dat
maakt jouw lessen Duits en Frans net wat specialer.
Je leert niet alleen de taal. We vertellen je ook over
het land en de cultuur. En dat is interessanter dan je
denkt. Wist je bijvoorbeeld dat de croissant eigenlijk
niet uit Frankrijk komt?
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“Problemen
ontdekken is even
belangrijk als
problemen
oplossen”
Leo Apostel
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“Als we wisten
wat we deden
heette het geen
onderzoek.”
Albert Einstein

Uitvinder gezocht
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De meeste auto’s rijden nog op benzine en
veel mensen koken nog op gas. Dat kan nu
nog, maar de wereld verandert. We moeten
nog veel ontdekken en oplossen. Schuilt
er een uitvinder in jou? Kom dan bij ons
proefjes doen want we hebben je hulp
nodig.
In de eerste en tweede klas krijg je Natuur en Techniek.
Hier komen jouw uitvinderskwaliteiten goed tot zijn
recht. Op de mavo krijg je bijvoorbeeld extra lesuren
voor het vak Robotica. De zelfrijdende auto bestaat
al, maar misschien verzin jij de zelfkokende keuken.
Ook bij Biologie en Wiskunde dagen we je uit om je
talent te ontwikkelen. Doe mee aan de internationale
Kangoeroe-wiskundewedstrijd. Of denk als een
wetenschapper tijdens The First Lego League.

Aan het werk in een echt bèta-lab!
Vanaf de derde klas werk je in ons laboratorium, de
Bètakaap. Een geweldige plek waar jij met andere
leerlingen, technisch onderwijsassistenten en
docenten samenwerkt aan allerlei opdrachten voor
de exacte vakken. Eendenkroos laten groeien? Een
waterzuiveringsapparaat bouwen? Biodiesel maken? We
doen het echt allemaal. Wedden dat je nooit meer zegt
dat school saai is?
De nauwe samenwerking tussen de exacte vakken is
bijzonder op het Isendoorn College. Je werkt steeds
zelfstandiger aan allerlei praktische opdrachten.
Natuurlijk helpen we je daarbij met een goed team van
docenten en technisch onderwijsassistenten. Je moet
alleen één ding voor ons doen. Als jij later een beroemde
uitvinder bent, denk je dan nog eens aan ons terug?
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Skills voor
de toekomst
Opscheppen is eigenlijk niet zo netjes. Toch
durven wij van onszelf te zeggen dat we
een moderne school zijn. Een heel moderne
school zelfs. Dat zie je bijvoorbeeld terug
in de manier waarop we omgaan met de
‘21st century skills’. Als je stil blijft staan,
kom je namelijk niet verder. En wij willen je
voorbereiden op een mooie toekomst.
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21st century skills? Hoe dan?
Wat dacht je van kritisch denken, creatief bezig zijn, je
eigen keuzes maken, samenwerken en onderhandelen.
Gooi al die onderdelen in een mixer en je krijgt
een groot flitsend schoolfeest, een muziekfestival,
leerlingtoneel en interessante reizen. Omdat de wereld
doordraait, is het Isendoorn College ook steeds in
beweging. We staan open voor goede ideeën. Van
docenten, maar ook van jou!

iPad
Ook gaaf: op het Isendoorn College werk je in
alle leerjaren met de iPad. Hierdoor zijn de lessen

boeiender, afwisselender en leerzamer. Heel veel apps
maken het leren makkelijker. Je kunt steeds vaker
kiezen waar, wanneer, hoe en met wie je wilt leren.

Social media
Social media is onderdeel geworden van ons leven.
Het posten van een foto op Insta is net zo normaal als
het eten van een broodje kaas, maar het is wel goed
om samen afspraken te maken over het gebruik van
social media? Wanneer mogen de apparaten aan en
wanneer moeten ze uit? Eigenlijk is dat heel logisch.
Een broodje kaas kun je immers ook niet altijd en
overal eten.
Nieuws lees je op onze eigen accounts. We houden je
via Instagram, Facebook en Twitter op de hoogte van
uitwisselingen, feesten en projecten. Cijfers komen
op een speciale website waarop zowel jij als je ouders
kunnen inloggen. Ook het huiswerk vind je online.
Handig toch?

En verder...
Ben je al enthousiast over het Isendoorn
College? Dan kun je wel stoppen met lezen. De
informatie die we nu geven is namelijk vooral
interessant voor je ouders of begeleiders. Het
gaat over aanmelding en toelating en zo. Wil
je meer weten over onze school, neem dan een
kijkje op isendoorn.nl.
Het Isendoorn College is een katholieke school voor mavo,
havo en vwo. Zoals in het schema te zien is, beginnen
leerlingen in mavo/havo, havo/vwo of vwo. We hebben
een tweejarige brugperiode zodat er voldoende tijd is om
te kijken wat past. Alle opleidingsniveaus hebben ook een
tweetalige variant. Daarnaast zijn er diverse aanvullende
programma’s voor alle leerlingen die iets extra’s
aankunnen.

Hoe werkt de aanmelding?
Aanmelden kan op www.isendoorn.nl. De inschrijving staat
open van 1 tot en met 15 maart.

Wat zijn de toelatingscriteria?
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Wij kunnen een leerling aanmelden bij een advies mavo
(vmbo-TL), havo of vwo van de basisschool. Uiteraard
houden wij zoveel mogelijk rekening met alle wensen.
Het kan gebeuren dat we daar van moeten afwijken. Een
leerling met een havo-advies kan in leerjaar 1 en 2 zowel
in een mavo/havo- als in een havo/vwo-klas geplaatst
worden. Een leerling met een vwo-advies kan in een havo/
vwo- of in een vwo-klas geplaatst worden.

Zijn er speciale voorwaarden voor tweetalig
onderwijs?
Voor tweetalig onderwijs vragen wij meestal om
aanvullende informatie. Het is namelijk belangrijk dat TTOleerlingen graag een stapje extra willen zetten. Een goede
score voor taalonderdelen in het leerlingvolgsysteem van
de bassischool is een voorwaarde voor instroming.

Is er plek voor leerlingen met een beperking?
Ieder kind verdient goed onderwijs. Ook kinderen die
extra ondersteuning nodig hebben. Het Isendoorn
College is een reguliere school met een goede
basisondersteuning. Deze basisondersteuning
kent soms ook beperkingen. Voor leerlingen die
ondersteuning nodig hebben, is het belangrijk om
op tijd alle beschikbare informatie te bespreken met
de zorgcoördinator van onze school of met het
samenwerkingsverband VO. Dit contact kan je het
best leggen via de leerkracht van groep 8 of de intern
begeleider van de basisschool. Door tijdig en intensief
te overleggen, kunnen we samen beoordelen wat de
mogelijkheden zijn en of een plaatsing haalbaar is.
Zo voorkomen we dat een leerling met onvoldoende
ondersteuning vastloopt.

Meer weten?
Wil je meer weten over praktische zaken zoals de
ouderbijdrage, lessentabellen en resultaten? Kijk dan op
www.isendoorn.nl.
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“Weten,
Warmte en
Waarden”
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“Ik denk nooit aan
de toekomst.
Ze komt vroeg
genoeg.”
Albert Einstein
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