Heerbeeck College 2.0
Data om te onthouden:
(onder voorbehoud in verband met de huidige ontwikkelingen rondom corona)

HIC-experience
Proeflesmiddag voor leerlingen groep 8
• woensdag 18 november 2020, 14.00 - 16.15 uur

Informatieavond voor ouders
van leerlingen groep 7 en 8

Open
Avond

• maandag 23 november 2020

Mavo/Lyceum proeflesmiddag

Open Avond

Proeflesmiddag voor leerlingen groep 8
• woensdag 25 november 2020, 14.00 - 16.15 uur

• vrijdag 29 januari 2021

Aanmelden

Kennismakingsmiddag met
klasgenoten en leerlingcoach

• maandag 1 en dinsdag 2 maart 2021,
15.30 - 20.00 uur
• woensdag 3 maart 2021, 15.00 - 17.00 uur

Hou de regie van je schoolcarrière
in eigen handen!

vrijdag
29 januari 2021

• woensdag 30 juni 2021, 14.00 - 16.00 uur
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Wat biedt het Heerbeeck College jou?

Junior College
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Je staat er nooit alleen voor

Natuurlijk sta je er niet alleen
voor op onze
school. Je krijgt een eigen leer
coach die je
bijna dagelijks spreekt. De leer
coach staat
altijd voor je klaar. Zit je erg
ens mee, wil je
gewoon even praten of loop
je ergens op vast?
Het maakt niet uit: je leercoa
ch helpt je altijd
op weg. Ook leuk: je krijgt leer
lingmentoren!
Dit zijn medeleerlingen uit de
bovenbouw die
precies weten hoe het is om
op een nieuwe
school te beginnen. En dan
is er ook nog de
conciërge van het Junior Col
lege: Jacqueline.
Aan haar kun je werkelijk alle
s vragen!

“Ze zijn heel aardig hier op school.
Vooral de conciërge!”
Cherlenne

Maak het helemaal met onze
Mavo Challenge!
Weten wat je kan, wil en waar je goed in bent.
In onze Mavo Challenge ontdek je welke
beroepen er bestaan en wat er bij jou past.
Kies je voor techniek of ga je liever voor een
creatief of sportief beroep? Dat kan! Onze
projecten zijn hierop ingericht en je kunt zelfs
examen doen in de vakken die voor deze
beroepen belangrijk zijn, zoals bijvoorbeeld
muziek, tekenen en lichamelijke opvoeding.
Ook leer je om het eindresultaat van je
project te presenteren. Zo werk je heel gericht
aan jouw toekomst!

“Ik vind het heel fijn dat we een junio
r en een
hoofdgebouw hebben en dat je zo
de tijd hebt
om even te wennen aan de middelb
are school.”
Anne

Lyceum: havo of vwo

Wil je graag uitgedaagd wor
den? Vind je
het fijn om initiatief te nem
en en kansen te
grijpen? En vind je het ook
fijn dat alle lessen
in het Nederlands worden geg
even? Dan past
het Lyceum bij jou! Op het
Lyceum gaan we
voor maatwerk en geven we
onderwijs dat zo
goed mogelijk bij jou aanslui
t! Dat lukt omdat
je op het Lyceum uit heel vee
l vakken kunt
kiezen en je bovendien kun
t rekenen op
een heel goede begeleidin
g. We geven je
aandacht en stimuleren je
het beste uit jezelf
te halen. Door de vele activite
iten die we
organiseren krijg jij een dui
delijk beeld waar
jouw talenten en voorkeure
n liggen.
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HIC (Heerbeeck Internationa
l
College)
Lijkt het je leuk om later bij
een internationaal
bedrijf of in het buitenland
te werken? Ben je
ondernemend en kun je zelf
standig werken?
Dan is het HIC echt wat voo
r jou! Je volgt
8 vakken in het Engels en gaa
t elk jaar
een week naar het buitenlan
d. Maar het
HIC is nog veel meer … Je krijg
t moderne
vakken, zoals art & design
en science. En we
hebben 4 HIC-weken waarin
je samen met
klasgenoten uitdagende vra
agstukken mag
oplossen. Als HIC’er werk je
veel samen met
anderen en krijg je de tijd en
ruimte om
dingen zelf te ontdekken. We
zijn een officiële
TTO-school (tweetalig). Na
3 jaar onderbouw
én bij je examen krijg je naa
st je normale
diploma ook een TTO-certifi
caat!

“Op het HIC kies je voor een uitdaging.”
Guus en Niek

Benieuwd wat je op het
Heerbeeck College kunt doen?
Slim werken aan je toekomst!
Wist jij al dat je in de slimste regio van
de wereld woont? Dat noemen we de
Brainportregio. Als Brainportschool
werken wij ook op een slimme manier. We
leren je nu al hoe je kunt onderzoeken,
ondernemen en ontwerpen. Juist dat vinden
Brainportbedrijven belangrijk. Waarom ze dat
vinden? Dat hoor, zie en leer je zelf tijdens
bedrijfsbezoeken, gastlessen, excursies en
stages. Zo ontdek je ook wat je leuk vindt,
waar je goed in bent, wat je wil worden en
waar jij later zou willen werken.

Eigen keuzes maken

Wij vinden het heel be
langrijk dat jij de regie
krijgt over jouw onderw
ijs. Bij ons is er daarom
veel aandacht voor zel
f kiezen, zelf doen
en zelf groeien. Belangri
jke vaardigheden
die je later hard nodig
zult hebben bij je
vervolgstudie. Naast je
gewone lessen, waarin
we je veel kennis bijbre
ngen, kun je je elke
week inschrijven voor ee
n aantal keuzelessen.
Dit kunnen vakken zijn
die (nog) lastig voor je
zijn of juist vakken die
je erg interessant vindt
en waar je meer over wil
weten. Ook kun je
kiezen voor bijvoorbeeld
extra sport, toneel of
bèta-activiteiten.

Hou onze website in de gaten voor informatie over
onze Open Avond op vrijdag 29 januari 2021.
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