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LEREN = DOEN!

Echt aandacht voOr elkaar
Het Van Haestrecht College is een 
gezellige, gemoedelijke school waar je je 
snel thuis voelt. Ons team staat klaar om 
je te helpen. Wij hebben veel aandacht 
voor elkaar: we werken samen en belonen 
positief gedrag. Door elkaar te vertrouwen 
kun jij je zo goed mogelijk ontwikkelen.

LerEn doOr te doen
Jij leert en begrijpt dingen het best als je 
het doet. Uitleg over de nieuwe leerstof 
is oké, maar daarna wil je aan de slag! 
Leren door te doen: dat doe je bij ons 
op school ook bij theorievakken zoals 
wiskunde en Engels. Bij Nederlands 
maak je een vlog over een boek. En bij 
Science maak je een vlieger of bouw je 
een brug van papier.

Op zoek naar meer uitdaging? Kies dan 
op vrijdagmiddag uit de artclass, de 
sportklas of de dansklas. Of kies voor 
Van Haestech, als je belangstelling hebt 
voor programmeren en techniek.

‘Ik heb gelEerd Dat je niet overal de beste in moet 
wilLen zijn, maar dat je gewoOn je best moet doen.’

Extra’s die onze schoOl 
nóg leuker maken

- Quincy



HalLo, welkom! Uitleg op jouw niveau
Dit is vast een spannend en leuk jaar: je zit in groep 7 of 8 en je 
gaat kiezen naar welke middelbare school je gaat. Of het Van 
Haestrecht College iets voor jou is? We vertellen je graag meer 
over onze school, zodat je de keuze kunt maken.

Onze school biedt jou alle niveaus vmbo, mavo en een opstap 
naar havo. We helpen je graag om je voor te bereiden op de 
toekomst en geloven in leren = doen. Dat betekent dat je bij ons 
op school lekker actief aan de slag gaat. Bij wiskunde leer je over 
grammen en liters door een recept te maken. Je docent leert je 
over aardbevingen met Oreo-koekjes. En je leert snelheid meten 
op de ijsbaan.

Als je bij ons start doe je dat met een team dat achter je staat. Jouw mentor is het 
aanspreekpunt voor jouw ouders. Wil je huiswerk op school maken? 
Onze huiswerkbegeleiding staat voor je klaar. Leerlingbegeleiders en coaches zorgen voor 
een luisterend oor als je wat meer ondersteuning nodig hebt.

Sfeer komen proeven? We zien je graag! 
Achterop deze folder lees je wanneer je langs kunt komen.

Vanja GoOssen
directeur 
Van Haestrecht College

Op het Van Haestrecht krijg je onderwijs 
dat past bij jou. Begrijp je een onderwerp? 
Dan kun je aan de slag op het werkplein. 
Vind je het nog wat lastig? Dan blijf je in het 
lokaal en legt de docent het op een andere 
manier uit. Naast de praktische opdrachten 
werk je uit boeken én op een eigen laptop. 
De laptop kun je huren of kopen via 
The Rent Company. Op de laptop maak je 
opdrachten die passen bij jouw niveau.

Bij ons krijg je de tijd om te wennen in de brugklas 
die twee jaar duurt. Daar ontdekken we samen 
hoe ver jij kunt groeien en welk niveau het beste 
bij jou past. Dat werkt goed: ongeveer een derde 
van onze leerlingen doet examen op een niveau 
dat hoger ligt dan het advies van de basisschool.

‘als je niet zo van eEn grote 
schoOl houdt dan moet je 
echt naar dezE schoOl toe. 
Écht eEn leuke schoOl.’  

alLe kansen om te groeiEn

- Esmee

Praktisch vmbo
Leerlingen met advies:
     vmbo basis
     vmbo basis/kader

Mavo-groeiklas
Leerlingen met advies:
     vmbo kader
     vmbo kader/gt

Havo-groeiklas
Leerlingen met advies:
     vmbo gt
     vmbo gt/havo

Dit zijn onze brugklassen:

‘Ik vind het werken op schoOl heEl fijn. 
als ik iets niet snap wordt het verteld 
op eEn manier die ik wel snap.’ -NajmaLEREN = DOEN!

 ‘De sfeEr in mijn klas is 
fijn. Mijn mentor lost 
dingen metEen op als 
er geEn fijne sfeEr is.’

- Benthe



Voel je snel thuis
In ons gezellige gebouw voel je je snel thuis en weet jij zó de 
weg. De gangen en de lokalen zijn ruim en door de grote 
ramen komt veel licht naar binnen. Rond de school ligt 
een groot plein waar je in de pauze naartoe kan, maar we 
gebruiken het ook voor buitenopdrachten tijdens de les. In 
onze praktijklokalen kun je kennis maken met het bouwen van 
een website, een gerecht koken of een robot programmeren. 
Onze praktijklokalen zijn ook buiten school: bij De 
Mandemakers Groep, Hoppenbrouwers of in een winkel in 
het dorp waar we onze Pop Up-store openen.

Samen
We hebben aandacht voor elkaar en kennen elkaar.  
Jij, de andere leerlingen en docenten vormen samen een team.

Trots
Wij zijn trots op onze leerlingen en dus op jou: op wie je bent, op 
hoe jij je ontwikkelt en op wat je bereikt. Wij stimuleren jou om 
zelfvertrouwen te ontwikkelen en trots te zijn op jezelf! 

Ondernemend 
Wij zoeken altijd naar manieren om vooruit te gaan. We kijken 
goed wat jij en andere leerlingen nodig hebben voor een fijne 
toekomst. We bedenken steeds weer nieuwe praktijkopdrachten 
waar jij van leert en die passen bij onze tijd.

Meer weten? 
Ben je nieuwsgierig en wil je meer weten 
over onze school? Ga dan gauw naar  
www.vanhaestrechtcollege.nl. Of neem 
een kijkje op onze Insta-pagina! 

Nog een vraag? Stel ‘m gerust! 
Stuur een mail naar Susan van Pinxteren 
s.vanpinxteren@vanhaestrechtcollege.nl 
Zij beantwoordt dan je vraag. 

Het Van Haestrecht College is onderdeel 
van OMO Scholengroep De Langstraat.

We zijn er voOr jou!
Elke klas heeft een eigen mentor. Jij of 
je ouders kunnen bij je mentor terecht 
als je vragen hebt of als je ergens mee 
zit. Je mentor heeft aan de start van het 
schooljaar met jou en je ouders een 
gesprek over het komende schooljaar: waar 
heb je hulp bij nodig en wat gaat goed?

Open dag
Jij en je ouders zijn van harte welkom 
om sfeer te komen proeven: vrijdag 4 
november van 17.00 tot 21.00 uur.

Ontmoet onze leuke extra’s!
Artclass, sportklas, dansklas of Van 
Haestech: wat kies jij? Probeer het uit op 
woensdag 16 november vanaf 14.00 uur.

Voorlichtingsavonden 
Meer weten over onze school? Bezoek een 
van onze informatieavonden: maandag 16, 
dinsdag 17, maandag 23 en dinsdag 24 
januari. De rondes starten om 19.00 en 
20.15 uur.

Proeflessen
Kom ervaren hoe het is om een 
les te volgen op onze school, op 
woensdagmiddag 15 februari en 1 maart 
om 13.30 uur. Schrijf je in via onze website.

Aanmelden 
Wil je je inschrijven bij het Van Haestrecht 
College? Heel fijn! Vanaf november vind 
je op de website meer informatie over 
het aanmelden voor de brugklas. Na je 
inschrijving ontvang je een uitnodiging 
voor onze aanmeldavonden op maandag  
6 en dinsdag 7 maart 2023.

Introductiemiddag
Ingeschreven bij het Van Haestrecht? Op 
dinsdag 20 juni 2023 maak je tijdens een 
gezellig introductiemiddag alvast kennis 
met je klasgenoten en je mentor.

Zien we je gauw?

instagram.com
/vanhaestrecht

Van Haestrecht College
Vossenbergselaan 8
5171 CC Kaatsheuvel
0416-27 26 83 
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