
 VWOa  
 op het Dorenweerd  a



  Vorig jaar slaagden maaraaa  
 liefst 3 vwo-leerlingenaaa   

 op het Dorenweerd Collegeaaa  
 cum laude!aaa  

   Volgend jaar naar het vwo? 

Volgend schooljaar ga je naar de middelbare school. Spannend! 
Nieuwe klasgenoten, onbekende vakken, verschillende 
docenten. Ben je op zoek naar een uitdaging, waarin je jouw 
nieuwsgierigheid kwijt kunt, zelf keuzes maakt en je talenten 
ontwikkelt? Dan kies je voor het vwo op het Dorenweerd College! 

Ook krijg je lessen Taal en Rekenen en staan er twee mentoruren 
op je rooster. Eén mentoruur om het leren onder de knie te krijgen 
en één uur om met je klas aan ‘teambuilding’ te doen. 

Vanaf het tweede jaar volg je ook de vakken Duits, natuurkunde en 
scheikunde. Wil jij nog een stapje extra? Je kunt ervoor kiezen om 
Latijn te volgen in klas 2 en klas 3. Aan het einde van het derde 
jaar kies je een vakkenpakket dat bij jouw talenten en interesses 
past.

 

Les op maat Les op maat 
In de klas werk je regelmatig in kleinere groepen, bijvoorbeeld met 
leerlingen die even goed en even snel werken als jij. De docenten 
dagen je uit of geven je extra begeleiding als dat nodig is. Zo krijg 
je alle aandacht die je verdient.

Vaardigheden ontwikkelenVaardigheden ontwikkelen
Plannen, kritisch denken en reflecteren (oftewel: terugkijken 
op wat je hebt gedaan). Wij helpen je om deze vaardigheden 
te ontwikkelen. Zo leer je om zelfstandig aan de slag te 
gaan en eigen keuzes te maken. Ook maak je kennis met 
onderzoeksvaardigheden. Je leert stapje voor stapje hoe je 
goed onderzoek moet doen. In 6vwo laat je aan de hand van het 
profielwerkstuk zien wat je hebt geleerd; je voert een onderzoek 
uit en presenteert de resultaten. Een mooie afsluiting.

Studiekeuze Studiekeuze 
Het eindexamen is natuurlijk nog ver weg. Maar 
het is goed om vroeg te beginnen met nadenken 
over je studiekeuze na het vwo. Daarom starten 
we in 2vwo al met Loopbaanoriëntatie. Tijdens 
deze lessen ga je onderzoeken wie je bent, wat 
je kunt én wat je later wilt bereiken. De bedoeling 
is dat je inzicht krijgt in je talenten en ambities. 
Zo kies je aan het einde van klas 3 het juiste 
vakkenpakket en na 6 vwo een studie die bij je 
past. 

Aandacht voor talent Aandacht voor talent 
Wij willen ervoor zorgen dat jij het beste uit jezelf 
haalt. Daarom kun je vakken kiezen die passen 
bij jouw talenten en interesses en organiseren 
we een breed scala aan activiteiten voor alle 
leerlingen. Binnen én buiten de vaklessen. Je 
kunt zelfs een aantal lessen op de universiteit 
volgen. Of wil jij liever meer te weten komen over 
bijvoorbeeld sterrenkunde, forensisch onderzoek 
of debat? De keuze is aan jou! 

Creatieve vakken Creatieve vakken 
Op het Dorenweerd kun je op het vwo 
examen doen in twee creatieve vakken: 
tekenen of muziek. Als je voor muziek kiest, 
dan ontwikkel je je muzikale talent en deel je 
dit met anderen. Je leert spelen in een band 
(samenwerken, optreden) en je werkt toe naar 
het eindexamenconcert in Luxor. Als je bijzonder 
muzikaal bent, kun je op het Dorenweerd zelfs 
een vooropleiding voor het conservatorium 
(Artez) volgen! 

Vreemde talenVreemde talen
Op het vwo krijg je les in Engels, Frans en 
Duits. Je kunt bovendien een Goethe-certificaat 
(Duits) of Delf-certificaat (Frans) behalen. Dit zijn 
internationale diploma’s waarmee je laat zien hoe 
goed jij deze talen beheerst. Ook kun je kiezen 
voor het tweetalig vwo (TTO). In de onderbouw 
krijg je dan 75% van de lessen in het Engels 
en in de bovenbouw haal je het internationale 
baccalaureate diploma.

  Leren onderzoeken; een uitstekende  

  voorbereiding op de universiteit! 

     Kies Latijn als extra vak in leerjaar 2 en 3!a

 In de brugklas volg je de volgende vakken:
 In de brugklas volg je de volgende vakken:

››  Nederlands  Nederlands

››  Engels  Engels

››  Frans  Frans

››  Geschiedenis  Geschiedenis

››  Aardrijkskunde  Aardrijkskunde

››  Wiskunde  Wiskunde

››  Biologie  Biologie

››  Lichamelijke opvoeding (4 uur per week!)   Lichamelijke opvoeding (4 uur per week!) 

››  Tekenen  Tekenen

››  Handvaardigheid  Handvaardigheid

››  Muziek  Muziek

››  Levensbeschouwing  Levensbeschouwing



  Met regelmaat staan vwo-leerlingen  a  

  in de finale van een  a 

 nationale of internationale olympiade!  a  

      Kies het Dorenweerd!a 

Debat Debat 
We vinden het belangrijk dat je leert om je mening te geven. 
Maar ook dat je zaken vanuit verschillende perspectieven 
kunt bekijken. Daarom besteden we veel aandacht aan 
debatteren. Je krijgt speciale debattraining en je neemt deel 
aan de Jongerengemeenteraad. Als je debatteren leuk vindt, 
kun je ook aan andere debatwedstrijden meedoen, zoals het 
Model European Parliament. 

Olympiade Olympiade 
Vanaf 3 vwo doe je mee aan olympiades. Dit zijn wedstrijden 
waarin je kunt laten zien hoe goed je bent in een vak. Er 
zijn olympiades voor aardrijkskunde, biologie, scheikunde, 
natuurkunde en wiskunde. Echte uitblinkers mogen in 
nationale of internationale finales laten zien wat ze kunnen. 
Zo leverden twee leerlingen een fantastische prestatie op de 
Biologie Olympiade Junior. Als beloning kregen zij een kijkje 
achter de schermen van Burgers Zoo. Leuk toch? 

Wiskunde-D Wiskunde-D 
Ben jij goed in wiskunde? Dan kun je in het vierde jaar 
een speciaal vak volgen, dat wordt aangeboden door de 
vrije universiteit: wiskunde-D. Je leert daarin van alles over 
ontwikkelingen binnen de wiskunde. Heel interessant, zeker 
als je later een technische opleiding wilt gaan volgen, zoals 
bouwkunde. 

Bijzondere activiteiten Bijzondere activiteiten 
Naast de gewone lessen valt er op het Dorenweerd 
genoeg te doen. Tijdens je schooltijd doe je mee aan veel 
verschillende activiteiten. Vakoverstijgende projecten en 
excursies bijvoorbeeld. Over grenzen heen kijken vinden we 
belangrijk. Daarom ga je minstens één keer op reis naar het 
buitenland. 

 Een paar voorbeelden van bijzondere activiteiten  
 Een paar voorbeelden van bijzondere activiteiten  

op het vwo:op het vwo:
››  SportdagenSportdagen
››  DebatdagDebatdag
››  Kunstendag Kunstendag 
››  Expeditie naar het buitenland Expeditie naar het buitenland 

››  Taalreis naar Frankrijk, Duitsland of Ierland 
Taalreis naar Frankrijk, Duitsland of Ierland 

››  Over grenzen heen kijken met Cross your bordersOver grenzen heen kijken met Cross your borders

››  Vakoverstijgend waterproject Vakoverstijgend waterproject 

››  MusicalMusical
››  En nog veel meer!En nog veel meer!

 Meer weten? 

Wil je meer weten over het vwo op het 
Dorenweerd? Of heb je nog vragen?  
Neem dan contact op met  
Bart de Wild, teamleider (t)vwo: 

Telefoonnummer: 026 - 339 70 30 
E-mail: b.dewild@dorenweerd.nl 

Of neem een kijkje op  
www.dorenweerd.nl


