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Samen op weg naar

jouw toekomst

Hé (bijna)
brugklasser!

vmbo basis

vwo (gymnasium en atheneum)

Bij vmbo basis zit je in een overzichtelijke, kleine klas en

Onze vwo-opleiding is één van de beste van het land.

leer je vooral door te doen. Zo ontdek je gaandeweg waar je

We zijn daar trots op! Vanuit de havo/vwo-brugklas, kun

goed in bent. Daarnaast mag je elke acht weken een ander

je ook naar het vwo. Leerlingen die heel goed zijn in

highschoolprogramma volgen. In klas 3 en 4 volg je het profiel

Nederlands of Engels kunnen al in de vijfde klas examen

Dienstverlening& Producten. Je krijgt keuzevakken aangeboden

doen in die twee vakken. Op onze school kun je ook een

in de richting van: Sport, Hospitality, Techniek of MTV (Multimedia,

gymnasiumprogramma volgen. Als je naar het vwo gaat, ga

Techniek en Vormgeving).

je vanaf klas twee aan de slag met de Griekse en Latijnse

mavo

taal. Ook een tripje naar Rome in de bovenbouw hoort er
natuurlijk bij.

Ga je het mavo (k/g/t) volgen, dan kies je voor een combinatie van

Wat een spannend jaar is dit voor jou! Na de
zomervakantie stap je van je vertrouwde
basisschool over naar de middelbare school. Wij
helpen je graag bij de zoektocht naar een school
en een opleiding die bij jou past.
Samen zorgen we ervoor dat je je snel thuis voelt bij ons. Het Scheldemond

theorie en praktijk. In klas 1 en 2 krijg je naast de theorievakken
ook praktische vakken: techniek en ICT. Elke acht weken mag
je een highschoolprogramma kiezen in klas 1 en 2. In klas 3
en 4 volg je het profiel Dienstverlening& Producten. Je krijgt
keuzevakken aangeboden in de richting van: Sport, Hospitality,
Techniek of MTV (Multimedia, Techniek en Vormgeving).

College is een kleine school en daardoor overzichtelijk. Bij ons ben je geen

mavo/havo-route

nummer, jij staat centraal. Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt en

Ben je juist goed in het leren van theorie en wat minder praktisch

welke opleiding je ook volgt. Of je nu topsporter wilt worden, alles geeft

ingesteld? Dan kun je in het derde jaar kiezen voor mavo/havo. Je

op het vmbo of mavo, het beste uit jezelf haalt in onze havo-kansklas of
klassieke talen volgt op ons gymnasium. Ons motto is: Samen vooruit!

volgt dan nog steeds de leerstof op mavo-niveau met een extra
vak, zonder praktijk. Daarnaast bereiden we je, tot je examen, voor
op de overstap naar het havo. Je haalt dus eerst je mavo-diploma
en dan ben je na je examen klaar om te beginnen in havo-4.

Onze school bezoeken?

Weetje

Wil je bij een vriend of vriendin in de
klas zitten? Dat kan! Geef het aan op
het aanmeldingsformulier!

Open Dagen
7 en 8 februari

havo
Havo is een brede opleiding, waarmee je allerlei kanten op
kunt. Je kunt doorstromen naar havo vanaf de havo/vwo-brugklas,
de havo-kansklas, mavo/havo-route en soms ook vanuit de mavobrugklas. Na het behalen van je havo-diploma, kun je ook nog
doorstromen naar het vwo.

havo-kansklas
Denk je dat je het in je hebt om havo te doen, maar weet je
het niet zeker? Met het advies mavo/havo mag je het een jaar
proberen in de havo-kansklas. Mocht het toch niet lukken, dan is
er niets aan de hand en stroom je door naar mavo-2.

Ons uiteindelijke
doel
We willen graag dat
iedereen succesvol is.
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een Chromebook of

Leuke extra’s
De meeste schooldagen zijn gevuld met lessen.
Daarnaast bieden we ook geregeld extra’s aan. Bij
sommige activiteiten halen we de buitenwereld
naar binnen. Dan nodigen we een leuke spreker uit
die een gastles verzorgt. Op andere momenten
gaan we naar buiten en leren we buiten de
school. Per niveau en klas wordt er van alles
georganiseerd.

bezoek
aan de bioscoop

bovenbouwreize

schoolfeesten,
zoals disco's
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introductie
Rome

op een andere
locatie

leerlingenverenig
FLESJ
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Win jij de
Chromebook
of airPods?
Ga naar www.scheldemondgame.nl, meld
je aan en speel de Scheldemond game.
Beantwoord de vragen en lever online uiterlijk
1 april je eindantwoord in. De winnaar wordt
bekend gemaakt op 12 april.

Start hetspel op
scheldemondgame.nl

Begeleiding en
ondersteuning
Soms heb je een steuntje in de rug nodig. Bij je
huiswerk, bij één of meer vakken, omdat je even wat
minder goed in je vel zit of omdat het thuis niet zo
lekker gaat. Op het Scheldemond College staan er
mensen klaar om je te helpen. Die richten zich op
jou, op wat jij kan. We vinden het belangrijk dat je je
diploma haalt. Zo kun je later succesvol worden in je
vervolgstudie en bij alles wat je doet.

Huiswerkklas
Heb je hulp nodig bij je huiswerk? Dan kun je terecht bij
de naschoolse huiswerkklas. De huiswerkklas is in een
vast lokaal en er wordt gewerkt in kleine groepen.

Mentor
De mentor is voor jou en je ouders
het eerste aanspreekpunt. De mentor
houdt gesprekken met de klas en met jou. Hij of zij
houdt je ontwikkeling in de gaten en kent je daardoor
goed. Als de mentor denkt dat er iets aan de hand is,
kan hij de ondersteuningscoördinator raadplegen. Als
het nodig is, gaat deze met jou aan de slag.

Extra hulp
Heb je extra hulp nodig omdat je bijvoorbeeld
dyslexie of dyscalculie hebt? Dan kun je in
aanmerking komen voor extra hulp in ons
ondersteuningslokaal. De mensen daar helpen je
vooral met het organiseren van je werk. Soms zorgen
ze ervoor dat je je beter begrepen voelt op school of
dat je ‘anders’ gaat studeren. Ook bij
autisme, ADHD of ADD kunnen we
zorgen voor extra begeleiding en
hulpmiddelen.

Onze school in het kort...

Volgens de leerlingen

Veilige school
Kleine school,
iedereen kent
elkaar

Veel te kiezen

Hulp bij je huiswerk
Boeken oeonks
Chromeb

Leuke uitstapjes
en feesten
Onze school
Het Scheldemond College heeft twee schoolgebouwen: gebouw Sardijn en
gebouw Wielingen. Je vindt ze op het Weyevlietplein in Vlissingen. In gebouw
Sardijn zitten ongeveer 700 leerlingen, zij volgen vwo of havo. In gebouw
Wielingen volgen zo’n 420 leerlingen mavo en vmbo basis. De gebouwen
staan op loopafstand van elkaar. Het Scheldemond College is onderdeel
van de Mondia Scholengroep. Mondia staat voor modern, mondiaal en
mondig.

Afspraken
Ongemerkt breng je heel wat uurtjes door op school. Gemiddeld heb
je 32 lesuren per week! Om het leuk en gezellig te houden, maken we
duidelijke afspraken met elkaar. Respect voor de ander en voor de
omgeving vinden we daarbij erg belangrijk. Dat jij je veilig en gelukkig
voelt, daar gaan we voor!

Eigentijds
Het Scheldemond College biedt onderwijs van deze tijd: zelfstandig leren
en werken, gebruik van Chromebooks, een mediatheek en WIFI. We volgen
ook regelmatig lessen buiten het schoolgebouw op een locatie die aansluit
bij de lesstof.

Leuke sfeer
Veel begeleiding

Voorlichtingsavonden
Ook op de voorlichtingsavonden ben je van harte welkom.
We ontvangen jou en je ouders in de aula van Sardijn.
Voor jou organiseren we leuke activiteiten in gebouw
Sardijn en Wielingen.

Donderdag 27 januari en
Woensdag 2 februari 2022:

19.00 uur – 20.30 uur, ontvangst gebouw Sardijn

Open Dagen
Tijdens de Open Dag draait het om jou. Kijken,
luisteren, meedoen en proeven… het kan allemaal!

Maandag 7 februari 2022:

18.30 uur – 21:00 uur, gebouw Wielingen, vmbo-mavo

Dinsdag 8 februari 2022:

18.30 uur – 21:00 uur, gebouw Sardijn, havo-vwo

Aanmelden
Aanmelden bij het Scheldemond College kan via
de basisschool. Voor de sport- en dansklassen is er
een aparte aanmeldings- en toelatingsprocedure.

Plaatsing
In welke brugklas je terechtkomt, hangt af van het
advies van de basisschool.
Vragen of wil je meer informatie?
Afdeling vmbo-mavo:
Dhr. F. (Felix) van der Meer
f.vandermeer@mondia.nl
Afdeling havo-vwo:
Dhr. H. (Hans) Schalkwijk
h.schalkwijk@mondia.nl

Wil je nog meer weten? Kijk op

@scheldemondcollege

groep8.scheldemondcollege.nl

scheldemond_college
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Je kunt kiezen uit:
Musical Class

Dansklas

Sportklas

Highschool

Basketbalklas

Bij Highschool kies je elke acht weken een ander programma
• CSI
• Proefjes, practicum
• Programmeren
• Urban Sketching &
Illustreren

• Muziek
• Koken (Dop je eigen boontjes)
• Beeldende vorming 2D
• Beeldende vorming 3D
• Techniek

• Sportvissen
• Lego Mindstorms
• Science
• Website bouwen
• Spreken in het openbaar

JVOZ

Je komt alleen in aanmerking voor JVOZ,
wanneer je deelneemt aan de selectie van JVOZ.

Topsport

Je wordt alleen een topsportleerling, wanneer je een topsporttalentstatus
hebt die uitgegeven wordt door de sportbond en door NOC*NSF .
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Highschool
Heb jij altijd al als een echte ster op het
podium willen staan? Bij het Scheldemond

Dansklas

College krijg je die kans! Je kan musicallessen
volgen bij Highschool Musical Class. Elke week
werk je met de groep aan het instuderen van
een avondvullende musical, die aan het eind
van het schooljaar wordt opgevoerd.
Hou je van musicals, ben je leergierig,
sta je open voor nieuwe dingen en ben
je creatief? Dan is er voor jou zeker
een plekje op het toneel! Auditie
doen voor deelname is niet aan

Jouw passie is dansen, je wilt graag
beter worden en alle dansstijlen
leren. Je danst zes uur per week onder
of aansluitend aan schooltijd en onder
leiding van ervaren dansleraressen. Naast
verschillende dansstijlen, leer je ook je
eigen choreografie te ontwerpen. Je sluit
de periode af met een voorstelling
voor groot publiek.

de orde.

Scan deze QR-code
met je telefoon om
de video te bekijken

Sportklas

Basketbalklas

Tijdens uitdagende sportactiviteiten
leer je samenwerken en doorzetten.
Tijdens het sporten leer je jezelf en je
klasgenoten beter kennen. Je doet dit in
een groep waarin iedereen graag bezig
is met bewegen en sporten! Kies je voor
Highschool Sport, dan heb je dus vier
lesuren extra lichamelijke oefening in
vergelijking met je klasgenoten.

Jij bent goed in basketbal en je wilt
alle kansen benutten om hierin nog
beter te worden. Je bent al lid van
de sportverenigingen waar wij mee
samen werken. Onder professionele
begeleiding ga jij hard aan het werk.
Dat alles mag je onder schooltijd doen.
De basketbalklas gaat alleen van start
bij voldoende aanmeldingen.

Scan deze QR-code
met je telefoon om
de video te bekijken

Scan deze QR-code
met je telefoon om
de video te bekijken

JVOZ

Jij bent al goed in een
bepaalde sport en wilt alle
kansen benutten om nog beter te
worden. Je hebt een LOOT-status, of sport
bij Turnschool Zeeland (TSZ) of Tennis

Droom jij ervan om de nieuwe Rick van

Organisatie Zeeland (TOZ). Onder professionele

Drongelen of Ilham Abali te worden? JVOZ’ers

begeleiding ga je nog meer en nog vaker

gaan naar school op het Scheldemond College

sporten. En dat allemaal onder schooltijd. Kies

en trainen direct aansluitend vier keer per

je hiervoor, dan creëer je voor jezelf de beste

week. School en voetbal worden op hoog

kansen om de top te bereiken.

niveau gecombineerd.

t
r
o
p
Tops
Scan deze
QR-code met je
telefoon om de
video te bekijken

Highschoolprogramma

CSI

Heb jij altijd al weleens rechercheur
willen zijn? Op Netflix zie je in
politieseries altijd ingewikkelde
zaken bij het oplossen van een moord.
Tijdens dit highschoolprogramma
leer je wat er allemaal komt kijken
bij het oplossen van een moordzaak:
DNA, vingerafdrukken, cryptologie,
bloedgroeponderzoek, microscopie en
nog veel meer. Dat alles om uiteindelijk
bij de highschooldag een moordzaak op
te lossen. Spannend genoeg?

Proefjes, practicumonderzoek en veldwerk
Highschoolprogramma
Houd je van proefjes,
practicumonderzoek en
veldwerk? Dan is deze Highschool
geschikt voor jou. We onderzoeken
organen, gaan op stap in de natuur en
doen proefjes in het lokaal. Van ogen,
longen en hart naar badbruisballen,
plastic, moleculair koken tot planten,
dieren en bloemen in de natuur.

Highschoolprogramma
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Highschoolprogramma
Urban sketching: twaalf jaar geleden ontstaan
in de USA, is intussen ook in Europa een hype.
Al tekenend leg je je eigen omgeving vast in
een schetsboek en je deelt het online. En dat
is veel leuker dan een pic op je smartphone,
want je tekent je beleving en niet een kort
vergeetmoment. Wil je de echte technieken
leren van een illustrator die op heel veel
plekken in de wereld heeft geschetst en je
alle trucjes vertelt voor een goede illustratie?

Je leert als beginnend programmeur
games ontwikkelen met het
programma Python. Het zijn kleine
opdrachtjes die samen een grote
opdracht vormen. Voor de gevorderden
kan dit ook in Java.

Join the club; we komen echt op de meest
onverwachte plekken in Vlissingen om te
Urban sketchen en de rest van de wereld te
laten zien hoe mooi en bijzonder Vlissingen is.
Illustreren: houd je van tekenen en zou je
eigenlijk veel meer willen leren dan je eigen
stijl? Geef je op, want in deze lessen krijg je
les van een echte illustrator. Zij helpen je om
met verschillende technieken en materialen
heel andere stijlen te ontwikkelen. Lijkt het je
leuk om bijv. een placemat voor een restaurant
te maken, een graffitiwall te ontwerpen of
te illustreren voor een magazine of winkel?
Doe mee met dit gevarieerde programma
waarin we iedere week met andere technieken
werken.

Sketching
en Illustreren

Urban

Highschoolprogramma

Muziek

Highschoolprogramma

Koken
Wil jij thuis ook een keer een
potje kunnen koken? Kies dan voor
Highschool Koken/ Dop je eigen boontjes!
Tijdens een periode komen verschillende

Leer spelen op instrumenten zoals keyboard, piano,
drums, gitaar, basgitaar. Je mag zelf kiezen wat je leuk
vindt en je hoeft geen ervaring te hebben met deze
instrumenten. Als je al een instrument bespeelt, dan is
Highschool Muziek zeker iets voor jou. Je kan tijdens
de muziekles alleen op een instrument oefenen, maar
ook samen muziek maken, gewoon omdat het
leuk is of omdat we gaan werken aan een
optreden voor school, de Kunstbende of
voor Buma Music Academy. Tevens gaan
we aan de slag met componeren, muziek
produceren en remixen met Ableton en
zingen we bekende popliedjes (solo of in
een groep).

kooktechnieken, culturen/ landen,
producten ect. aan bod. Het is geen één
week hetzelfde. Koken doen we in een
schone keuken, dus je leert veel over
hygiënisch werken en schoonmaken.
Makkelijk voor nu en later!

Highschoolprogramma
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Beeldende vorming 3D
Highschoolprogramma
Hou jij van creatief bezig zijn met je
handen? Tijdens Highschool 3D maken
wij mooie kunstwerken. Alle niveaus zijn
welkom, als je maar enthousiast bent.
We helpen jou op weg met ideeën en je
leert handigheidjes in het omgaan met
knutselmateriaal en gereedschap. Leuk

Highschool 2D neemt je mee in de wereld
van het platte vlak. Jij gaat aan de slag met
tekenen, schilderen, graffiti, street art, print
techniques en nog zoveel meer. Je leert
nieuwe schilder- en tekentechnieken, gebruikt
materialen die je nog nooit hebt gebruikt,
werkt abstract, decoratief en realistisch, richt
exposities in en wordt steeds beter in wat je
kan. Laat je verbazen door de mogelijkheden
en jouw eigen kunnen. Zien we jou bij 2D?

als je bij ons komt!

Highschoolprogramma

Techniek

HighSchoolprogramma

Sportvissen
Als jij een echte fan bent van vissen, ga jij voor

Heb jij twee rechterhanden en altijd
al gehouden van robotica, 3D-printers,
boren, zagen en elektronica? In dit
higschoolprogramma ga je samen met je
klasgenoten werken aan een een leuke
opdracht. Jij mag hier zelf bepalen wat
je gaat doen, als jij jezelf al met een
hamer in de hand ziet staan, ben je bij dit
programma helemaal op je plek.

dit higschoolprogramma. Tijdens dit programma
ga jij samen met je klasgenoten de natuur in op
zoek naar de beste plekken om te vissen, zowel
in zoet als in zout water. Jij kan met een echte
spinhengel van 2.70 m geep, makreel, zeebaars
en platvis binnenhalen vanuit het zoute water.
In het zoete water vis je vooral op karper, giebel
en brasem. Naast het vissen leer je ook nog
eens veel over de achtergrond van vissen en de
biologische aspecten. Durf jij het aan?
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Highschoolprogramma
Lego Mindstorms zijn robots van Lego. Je moet
de Lego zelf programmeren. Je kunt de Lego
robot programmeren dat hij bijvoorbeeld
een rondje rijdt (als je een Lego robot bouwt

High School programma

Highschoolprogramma

Science

met wielen), of dat de Lego robot een paar
verschillende taken achter elkaar uitvoert.

In de toekomst zijn we op zoek naar
echte “Da Vinci’s”. Vraag jij je weleens

Behalve een Lego robot kan je nog veel meer

af hoe iets werkt? Wil jij ontdekken

maken van Mindstorms. Verder kun je ook nog

hoe je zelf iets technisch kan bouwen.

dingetjes zelf bedenken wat je leuk vindt. Als

Je wilt programmeren, 3D virtual

je klaar bent met bouwen, dan kun je hem

reality ervaren, met drones vliegen en

programmeren. Dat gaat met behulp van een

zelf onderdelen kunnen maken. Dan

programma.

zijn we op zoek naar jou.

Dus je gaat èn aan de slag met het bouwen van
verschillende Lego robots èn je leert daarbij de
robot te programmeren!

Website
bouwen

Highschoolpr

ogramma

Highschoolprogramma

Spreken in het openbaar
Het is voor veel leerlingen een
bekend verschijnsel: je wilt in

Wist je dat een bezoeker van een website
binnen acht seconden de beslissing maakt om
te blijven of naar een andere site te gaan? Wist
je dat je een “slechte” site zo hebt gevonden,
maar een goede vinden best moeilijk is? En
hoe kiest Google de volgorde van de sites?
Deze vragen worden allemaal beantwoord
in Highschool Website bouwen. Hierin
krijgen jullie van een grafische
designer en een web-development
programmeur de tools om een
website vanuit het niets zelf te
creëren.

de klas wat vragen, maar alleen al
bij de gedachte gaat je hart sneller
kloppen en stokt je adem. Als je al zo
dapper bent dat je toch je vinger opsteekt, is de
kans dat er nog wat verstandigs uit je mond komt
heel klein geworden. Tijdens de cursus Spreken in
het openbaar word je binnen de kortste keren van
dat soort ellende verlost. Bovendien leer je hoe je
een (pakkende) mondelinge presentatie kan houden
en hoe je een publiek kunt overtuigen van jouw
mening.

Heb je nog vragen?
Kijk op onze website of op

groep8.scheldemondcollege.nl

Bekijk ook alle filmpjes
op onze website en de 360
graden tour door de school.

