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INSTROOMMOGELIJKHEDEN KLAS 1
Het reguliere onderwijsprogramma
bestaat uit het volgen van vaklessen in
klassenverband. Daar omheen worden
diverse vakoverstijgende projecten en
excursies georganiseerd. Wij bieden
ook de mogelijkheid voor het volgen
van tto, vwo+ en gymnasium.*

Klas 1
vwo

havo

tto
vwo+
gymnasium
* Deze trajecten hebben een speciale
toelatingsprocedure. Zie achterzijde.

SPECIALE AANDACHT
Wij bieden professionele zorg aan op de
volgende terreinen:
• Dyslexie tekstbegrip
Mentoraat
Faalangst SoVa training
Decanaat
Remedial teaching
Huiswerkbegeleiding

We hebben specialisten in de vorm van:
Intern begeleider
Orthopedagoog
Schoolmaatschappelijk werker
Schoolarts
Zorgcoördinator

CONTACT
Wij hopen dat de Open Dag een goed beeld heeft gegeven van onze school.
Wanneer er nog vragen zijn, neem dan gerust contact met ons op!
Havo & vwo klas 1
Meneer P. Prins, afdelingsleider,
e-mail: pri@driestarcollege.nl

Zorgcoördinator havo & vwo onderbouw
Meneer A.C. Kok,
e-mail: kok@driestarcollege.nl

ga jij de uitdaging aan?

tto, vwo+ en gymnasium

MOGELIJKHEDEN VOOR EXTRA UITDAGING
Binnen de reguliere programma’s van havo en vwo is het mogelijk om rondom de
vaklessen extra uitgedaagd te worden. Voorbeelden hiervan zijn:
• Debatclub
Cambridge
Leerlingenraad
Voetbalcompetitie
Diverse keuzemogelijkheden
in de bovenbouw

EXTRA UITDAGENDE ONDERWIJSPROGRAMMA’S
Wie nog meer uitdaging zoekt kan zich aanmelden
voor onze speciale onderwijsprogramma’s:

tto

vwo+

• Op havo en vwo
Vakken in het Engels
Internationalisering
Buitenlandse uitwisseling
Cambridge
Op vwo mogelijk
i.c.m. gymnasium

• Alleen op vwo
(Hoog)begaafde leerlingen
Extra verdieping
Plusprojecten
Mogelijk i.c.m. gymnasium

gymnasium
• Alleen op vwo
Grieks en Latijn
Excursies
Klassieke scholing
Gymnasiumdagen

TOELATINGSPROCEDURE
tto
• Motivatiebrief
Niveautest Engels
Toelatingsgesprek

vwo+
Begaafdheidsonderzoek
in samenwerking met
CBO Nijmegen. Plaatsing
op basis van score.

1 havo en 1 vwo tto klas van
ieder 32 leerlingen.
16 hoogste scores
automatisch geplaatst.
Overige 16 d.m.v. loting.

gymnasium
• Motivatiebrief
Plaatsing op basis van
motivatie.

MEER WETEN?

BELANGRIJKE DATA

Coördinator tto
Meneer L.A. van der Spek
e-mail: spe@driestarcollege.nl

14 februari 2019
Voorlichtingsavond
tto, vwo+, gymasium.

Coördinator vwo+
Meneer J. van de Lagemaat
e-mail: lag@driestarcollege.nl

15 april 2019
Testdag tto en vwo+

