
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met:
Annemarie Boom, coördinator PO-VO (groep8@schaersvoorde.nl)  
of telefoon 0543-491111. 

Schaersvoorde 
Slingelaan 28
7122 AW  Aalten

 @schaersvoordeslingelaan
 schaersvoordesl
 @SchaersvoordeSL

Persoonlijk leren

Schaersvoorde vmbo, havo en vwo:  

Samenwerken aan  
jouw toekomst!
Bij Schaersvoorde is er ruimte om je talenten te 
benutten en jezelf te ontwikkelen. Samen met je 
klasgenoten, klassenleraar/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
   htl
   havo/vwo 
   vwo+



Schaersvoorde
   htl
   havo/vwo 
   vwo+

Vakken
Op de middelbare school krijg je vakken die 
je kent van de basisschool, maar ook nieuwe 
vakken. Hiernaast zie je een overzichtje van 
de vakken die je gaat volgen in het eerste jaar.

Plannen en huiswerk
Voor sommige vakken moet je thuis 
nog opdrachten maken of leren. 
Tijdens het klassenuur leer je hoe 
je dat het beste doet. Ook krijg je 
TOF-lessen. Hier praat je over jezelf, 
je manier van denken, hoe je je gren-
zen aan kunt geven of over gebruik 
van sociale media.

Extra begeleiding
Heb je (tijdelijk) meer hulp nodig 
bij het leren of plannen, of spelen 
er andere dingen waardoor je extra 
begeleiding nodig hebt? Dan kun 
je terecht bij de BAS: Begeleiding 
Advies Schaersvoorde. Dit is een 
aparte ruimte in de school waar 
altijd dezelfde begeleiders zijn… en 
dat is fijn! 

Heb je een htl, havo/vwo of vwo+ 
advies? Dan volg je de meeste 
lessen aan de Slingelaan.

We doen het samen

  Aardrijkskunde
  Beeldende vormgeving
  Bewegingsonderwijs
  Biologie
  Engels
  Frans
  Geschiedenis
  Godsdienst
  Klassenuur
  Muziek
  Nederlands
  Onderzoek en ontwerpen
  Wiskunde

Meer weten over  
de verschillende 
leerroutes?  
Scan de QR-code! havo vwo

“Wacht niet op een 
goede toekomst, 

maak er zelf een…” 

In het Technasium krijg je het vak 
Onderzoek en Ontwerpen (O&O). 
Samen met je groepje werk je aan 
een opdracht van een echt bedrijf. 
Denk aan het ontwerpen van een ti-
ny-house, lichte meubels voor op een 
boot of een app. Hier maak je bij-
voorbeeld een 3d model of een toffe 
presentatie van, zodat het bedrijf net 
zo enthousiast wordt als jullie!

Meer weten over het 
Technasium? 
Scan de QR-code!

Meer weten over de BAS? 
Scan de QR-code!

Technasium

Wist je dat…  

…je bij de vwo+ klassen twee lesuren in de 
week werkt aan modules? Per jaar behan-
del je vier onderwerpen, bijvoorbeeld leren 
onderzoeken, naar jezelf en de wereld leren 
kijken of kennismaken met filosofie.

…je les krijgt uit boeken, maar ook via een 
laptop? Zo kun je op je eigen niveau, leerstijl 
en tempo de vakken volgen.

…je vijf keuzeuren in de week hebt?

…je naast je klassenleraar ook een 
coach krijgt? Je coach helpt je met 
het maken en behalen van per-
soonlijke (leer-)doelen en daagt je 
uit je talenten te ontwikkelen.

…er op Schaersvoorde ook (hoog)
begaafdheidsspecialisten zijn?

Wist je dat…  
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