
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met:  
Peter Huisman, teamleider  
(p.huisman@schaersvoorde.nl) of  
Melanie Vinkenvleugel, plaatsvervangend teamleider  
(ma.vinkenvleugel@schaersvoorde.nl) 
of telefoon 0543-512186

Schaersvoorde 
Pronsweg 3, 7101 CE  Winterswijk

 @schaersvoorde
 schaersvoordewinterswijk

Kleinschalig  
en veilig

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.

Elke leerling 
 wordt gezien!schaersvoorde.nl

Welkom 
   op Schaersvoorde

Winterswijk
   Leerjaar 1 en 2 vmbo basis/kader, havo en vwo 
   Leerjaar 1 t/m 4 vmbo theoretische leerweg

“Een school voor  
kennis, ruimte en  

uitdaging om te leren  
en te ontdekken”



Schaersvoorde

We doen het samen

   Heb je advies havo of vwo? Dan 
kun je in Winterswijk leerjaar 1 en 
2 volgen. Daarna stroom je door 
naar havo of vwo op bijvoorbeeld 
Schaersvoorde Aalten.

   Ook als je vmbo basis of kader 
gaat doen, volg je de eerste twee 
leerjaren bij ons op school en 
stroom je daarna door naar een 
andere locatie. 

   Is vmbo theoretische leerweg (ook 
wel mavo genoemd) jouw oplei-
ding? Dan kun je bij ons leerjaar 1 
t/m 4 volgen en je diploma halen.

Elke leerling wordt gezien!
Als je bij ons op school komt, krijg je 
een persoonlijke leercoach. Hij of zij 
helpt jou zo goed mogelijk te ‘leren 
leren’. Je leercoach begeleidt jou zo-
lang je bij ons op school zit. Als het 
nodig is, krijg je extra begeleiding. 
Bijvoorbeeld lees- of rekenbegelei-
ding, hulp bij studievaardigheden of 
een faalangsttraining. 

Samenwerken
Je werkt vaak samen met andere 
leerlingen aan projecten en op-
drachten. Wij vinden het  belangrijk 
dat je elkaar helpt en dat je leert te 
overleggen, te plannen en samen te 
werken. Dit is belangrijk voor nu en 
later, bij een vervolgopleiding of in je 
werk.

Laptop en boeken
Veel lesmateriaal is digitaal, dus 
je werkt vaak op je laptop. Maar je 
leert ook uit boeken. 

Versterkt taalonderwijs
Wij besteden in alle lessen extra tijd 
en aandacht aan lezen en taalbe-
grip. Goed taalbegrip en leesvaardig-
heid is heel belangrijk. Het helpt jou 
namelijk bij alle vakken én bij een 
vervolgopleiding en in je werk.

Veel afwisseling 
Naast de gewone lessen organise-
ren we veel activiteiten, zoals ex-
cursies en een brugklaskamp. Ook 
zijn er vier themaweken per jaar. Je 
werkt dan aan verschillende vakken 
samen, krijgt les van gastdocenten 
en gaat op bezoek bij bedrijven. 
Leuk en afwisselend! 

Meedoen en meedenken
Ook buiten de les betrekken we jou 
en je ouders bij onze school. In de 
leerlingenraad kun je meedenken 
over schoolzaken. Jouw inbreng 
telt mee! En we hebben een actieve 
ouderraad. 

   Leerjaar 1 en 2 vmbo basis/kader, havo en vwo 
   Leerjaar 1 t/m 4 vmbo theoretische leerweg

“Samen zorgen voor  
een fijne sfeer in de klas,  
een veilig gevoel op school en  
 veel persoonlijke aandacht”

“Hier kun en mag je  
jezelf zijn”

Na de zomervakantie ga je naar het voortgezet onderwijs. Spannend, 
maar ook heel erg leuk! Schaersvoorde Winterswijk is een kleine 
locatie met een prettige en veilige sfeer. Respect en vertrouwen 
vinden wij heel belangrijk en je krijgt veel persoonlijke aandacht. 
Ons schoolgebouw is overzichtelijk en je voelt je hier vast snel thuis! 
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