
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met:
Annemarie Boom, coördinator PO-VO (groep8@schaersvoorde.nl)  
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Persoonlijk leren

Schaersvoorde vmbo, havo en vwo:  

Samenwerken aan  
jouw toekomst!
Drie opleidingen en vier locaties, daarmee ook 
voor jou een passende plek om talenten te 
benutten en jezelf te ontwikkelen. Samen met 
je klasgenoten, mentor/coach en docenten 
in een veilige en respectvolle omgeving. Een 
school voor kennis, ruimte en uitdaging om te 
leren en te ontdekken.

“Al die verschillende vakken; 
het is heel afwisselend”

Elke leerling 
 wordt gezien!schaersvoorde.nl

Welkom 
   op Schaersvoorde

Slingelaan Aalten
   havo/vwo 
   vwo+



Je leert op verschillende 
manieren, zowel binnen als 
buiten de school. Je krijgt les 
in een leslokaal en het Tech-
nasiumlokaal, je werkt aan 
projecten, gaat op excursie en 
leert tijdens sport- en culturele 
activiteiten. 

Persoonlijk onderwijs
Je werkt aan je eigen (leer-)doelen 
en we helpen je je talenten te ont-
wikkelen. We maken je nieuwsgierig 
en dagen je uit om op onderzoek uit 
te gaan, samen te werken, kritisch te 
zijn en je talenten te gebruiken. We 
helpen jou hierin je weg te vinden. 

Begeleiding door je coach
Elke week spreek je je persoonlij-
ke coach. Je coach begeleidt jou, 
bijvoorbeeld bij het plannen van je 
werk. Je maakt ook afspraken over 
hoe je je leerdoelen gaat behalen. 
 

Onderwijs op maat
Elke leerling leert anders. Wij bieden 
onderwijs op maat en spelen in op 
verschillen tussen leerlingen op 
niveau, leerstijl en tempo. Misschien 
kun je sneller of op een hoger niveau 
een vak volgen. Of heb je wat extra 
begeleiding nodig. 
Veel lesmateriaal is digitaal, dus 
je werkt vaak op je laptop. Maar je 
leert ook uit boeken. 

Schaersvoorde

Heb je havo of vwo-advies? Dan kom je in de havo/vwo brugklas. 
Als je meer aan kunt en extra uitdaging zoekt, dan is vwo+ iets  
voor jou. Havo- en vwo-leerlingen volgen de meeste lessen aan  
de Slingelaan. 

“Wacht niet op een 
goede toekomst, 

maak er zelf een…” 

“Op Schaersvoorde  
kennen we elkaar en 

word je echt gezien” 

   havo/vwo 
   vwo+

We doen het samen

Vwo+  
Als je meer uitdaging zoekt, nieuws-
gierig bent en extra werk aankunt, 
dan is vwo+ iets voor jou. Je krijgt 
in vwo+ extra lesstof en projecten. 
Een voorbeeld van een verrijkings-
module is bijvoorbeeld de module 
psycho-educatie. Hier leer je op een 
andere manier naar jezelf kijken. 
Heel interessant!

Schaersvoorde is een technasium-
school. In het Technasium staat het 
vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) 
centraal. In leerjaar 1 t/m 3 krijgen 
alle leerlingen van havo, vwo en 
vwo+ dit vak. Je werkt bij O&O in 
teamverband aan een opdracht van 
een echt bedrijf. Zo leer je samen-
werken, plannen, organiseren en 
projectmatig werken. 
Onderzoek & Ontwerpen is een bèta 
georiënteerd vak. Jouw onderne-
mende, technische en creatieve 
vaardigheden komen goed van pas! 

Technasium
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