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Stap in de wereld  
van het Dorenweerd! 

Wandel mee door het Dorenweerd

Voorwoord
Hé jij, brugklasser! Nee, nu nog niet, maar 

wel bijna! Als je dit leest, zit je waarschijn-

lijk nog in groep 8. Een leuk, maar ook een 

spannend jaar. Kamp, eindtoets, en natuur-

lijk de eindmusical. En dit jaar ga je ook je 

nieuwe school uitkiezen! 

Als het goed is, loop je de komende jaren 

rond op de school die je nu kiest. Ga dus 

vooral kijken bij verschillende scholen. 

Spreek de docenten aan, praat met leerlingen 

en kijk wat elke school te bieden heeft. 

Wil je veel sporten, dansen of muziek ma-

ken, naar het buitenland?

Bij het Dorenweerd kan het allemaal! In deze 

folder staat een heleboel over onze school. 

Willen jij of je ouders nog meer informatie?  

Scan dan de QR-codes om meer te lezen. En 

natuurlijk: kom naar ons open huis! Op deze 

twee dagen, kies zelf maar welke dag je het 

beste uitkomt, kun je echt voelen hoe het is 

om rond te lopen op het Dorenweerd.

Spannend? Tuurlijk! Maar wij helpen je op 

weg, hoor. Wij weten dat het voor jou nieuw 

is, dus we laten je langzaam wennen. Kom 

eerst maar eens gezellig rondkijken en ken-

nismaken!  Tot snel!

Amber Hiemstra, Amber Hiemstra, 
teamleider brugklas & mavo
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Hoe overleef je  
de brugklas?

Handige tips:
 Kom niet te laat, anders 

 Kom niet te laat, anders 
moet je je melden
moet je je melden
Zorg dat je Tipp-ex hebt

Zorg dat je Tipp-ex hebt
Leg je boeken in je 

Leg je boeken in je kluisje en wissel ze 

kluisje en wissel ze tussendoor om
tussendoor om

Neem altijd je schoolpas 

Neem altijd je schoolpas 
om mee je kluisje openen

om mee je kluisje openen
Leg je pasje niet in 

Leg je pasje niet in je kluisje, want eh... 

je kluisje, want eh... openmaken he?
openmaken he?

 Geef je inlog van 
 Geef je inlog van Magister niet aan je 

Magister niet aan je ouders ;-)
ouders ;-)

1

2

3

4

5

6

Vind je het spannend om naar de 
brugklas te gaan of kun je niet wachten? 
Alles is natuurlijk nieuw en anders, maar 
dat is ook leuk! Eindelijk van de fruitkring 
en de weekopening af, en meer vrijheid 
en zelfstandigheid.

Lopen maarLopen maar
Je hebt elke les in een ander lokaal, je loopt dus heel 
wat af elke dag!

De weg kwijt?De weg kwijt?
Weet je niet waar je heen moet? Geen paniek. In 
Magister (is een schoolapp, op je telefoon) staat in 
welk lokaal je moet zijn. Kun je het niet vinden?  
Vraag het dan gewoon aan een leerling of aan de 
receptie. 

HuiswerkHuiswerk
Wat echt anders is dan op de basisschool: je hebt 
niet één juf of meester, maar allemaal verschillende 
docenten. Je wisselt steeds van lokaal en je krijgt 
huiswerk. Je bent ongeveer 1 ½ uur per dag bezig 
met huiswerk. De ene dag heb je veel huiswerk, de 
andere dag minder. Als je weinig huiswerk hebt, kijk 
dan in Magister wat je voor de volgende dag alvast 
kunt doen. Dat scheelt je morgen weer tijd. 
Heb je moeite om jezelf aan het werk te zetten of 
ben je snel afgeleid, dan kun je je huiswerk na lestijd 

ook maken in de huiswerkklas op school. Je maakt 
dan huiswerk onder toezicht van de huiswerkbege-
leiding. Als je lekker doorwerkt, ben je al helemaal 
klaar als je naar huis gaat. 

Kluisje Kluisje 
Op het Dorenweerd krijg je 
je eigen kluisje. Hierin kun je 
bijvoorbeeld je gymtas, je jas en je 
boeken bewaren. Tip: wissel je boeken in 
de pauzes om, dan hoef je niet de hele dag 
met al je boeken rond te sjouwen. Je opent je 
kluisje door je schoolpas voor de scanner te 
houden, niet kwijtraken dus!

Aula & pauzeAula & pauze
In de pauzes ga je naar de aula. Je kunt er 
lekker aan tafel of op de trappen zitten, kletsen 
en heerlijke broodjes kopen bij de kantine. De 
eerste en tweede klassers zitten bij elkaar in de 
pauze. De bovenbouw heeft op andere tijden 
pauze. 

GymGym
Wist je dat gym op de middelbare school 
Lichamelijke Opvoeding (LO) heet? Je krijgt in de 
brugklas 4 uur LO per week. Even lekker bewegen 
tussen al dat leren door.

“Ik 
vind het leuk d

at 

ik steeds een
 ander 

vak heb”YannickYannick

✔✔  Nederlands: NE

✔✔  Engels: EN

✔✔  Frans: FA

✔✔  Geschiedenis: GS

✔✔  Aardrijkskunde: AK

✔✔  Wiskunde: WI

✔✔  Biologie: BI

✔✔  Lichamelijke opvoeding: LO

✔✔  Tekenen : TK

✔✔  Handvaardigheid: HA

✔✔  Muziek: MU

✔✔  Levensbeschouwing: LV

✔✔  Literatuur: LIT

✔✔  Rekenen: REK

Deze vakken krijg je Deze vakken krijg je in de brugklas: in de brugklas: 

aaOnze brugklassers  
aageven hun mentor gemiddeld  
aaeen dikke 9! Wow. 

“In 
de aula is een

 hele 

leuke sfeer en je moet echt 

een keer een broodje halen
!” 

DonnaDonna

DaniqueDanique

4 5



Culturele en  
kunstzinnige vorming
Bij CKV maak je kennis met allerlei kunst- en cultuur-
vormen. Omdat kunst niet voor iedereen hetzelfde is ga 
je verschillende vormen ervaren en onderzoeken. 

25

24

26

27

32
40

3933

34

35

36

37

38

20

21

28

29

30

31

44

22

23

43

42

41

14

15

16

17

18

13

12

11

6

5

4

3a

1a

1

60

10

9

8

7

3

2

Begane grond

Natuurkunde
Bij natuurkunde leer je over 
dingen die je de hele dag om je heen kunt erva-
ren; denk aan licht, geluid, straling, materie, ener-
gie, kracht, snelheid en beweging. Heel leerzaam!

Mediatheek
In de mediatheek kun je, als er plek is, vrij 
werken achter de computer.

Huiswerkklas
Kun je na school een beetje hulp 
gebruiken bij het structureren en 
doen van je huiswerk? Daar helpen 
we je tijdens speciale huiswerkuren 
graag mee.

Muziek
Muziek kun je kiezen als eind-
examenvak! Je kunt hiermee 
aansluitend bijvoorbeeld naar het 
conservatorium.

Wiskunde & rekenen
Wis betekent precies en kunde is een ander woord voor weten-
schap. Bij wiskunde denk je snel aan cijfers, maar je gaat ook aan 
de slag met letters, afstanden, eenheden, meetkundige figuren, 
grafieken en tabellen.

Entree
Hier kom je ons mooie 
gebouw binnen.

Administratie
De administratie zorgt er o.a. voor dat je  
ouders informatie en het Dorenblad 
ontvangen. Zij verzorgen ook de finan-
ciën en de leerling administratie.

Studievaardigheden
In de brugklas wordt er gewerkt aan stu-
dievaardigheden: je moet je je huiswerk 
maken of leren en plannen. Daar heb je 
bij alle vakken wat aan!

Kantine
Bij de kantineda-
mes kun je hele 
lekkere en gezonde 
broodjes kopen. 
Denk aan vers 
gebakken pisto-
letjes of warme 
panini’s met pesto, 
rucola, tomaat en 
mozzarella! 

Aula
In de aula is het altijd 
gezellig druk in de pauzes. 
De 1e en 2e klassen hebben 
op andere tijden pauze dan 
de bovenbouw.

Kluisjes
Je krijgt je eigen 
kluisje met een toegangspas. De hele 
dag met al je boeken, jas en gymtas 
rondlopen, hoeft gelukkig niet.

Lichamelijke opvoeding
Heel simpel; bewegen is gezond!  We laten je graag kennisma-
ken met nieuwe sporten. De docenten zullen je uitdagen om 
samen te werken en je sportieve skills te ontwikkelen!

Lichamelijke opvoeding 2
Wil jij graag meer sporten en daar meer van leren? Kom dan in 
beweging bij LO2! Dit is een examenvak bij de mavo.

Biologie
Tijdens je middelbareschooltijd maak je een 
groei door. Bij biologie leer je meer over je 
lichamelijke ontwikkeling. Daarnaast leer je 
ook van alles over dieren, planten en andere 
organismen.   

Teamleider  
brugklas & mavo
Mevr. Hiemstra is teamleider van 
de brugklas. Zij regelt onder andere 
introductieactiviteiten en zorgt 
ervoor dat alles goed loopt in alle 
brugklassen. 

Receptie
Bij de receptie word je altijd goed ge-
holpen. Kom alleen niet te laat in de 
les, want dan moet je je hier melden!

Fietsenkelder
Geen natte fiets, geen koud stuur... je fiets 
staat warm en droog in de kelder van de 
school. 

Hoe ziet de school er uit?
Duits
Wist je dat Duits de meest 
gesproken moedertaal in 
Europa is? Altijd handig voor 
als je op vakantie bent!

Engels
Engels is belangrijk, omdat je later kunt 
communiceren met mensen over de hele 
wereld. Daarnaast wordt er in een heleboel 
mooie films en series Engels gesproken. 
Superhandig dus!

English IB
Als je TTO doet, krijg je je 
lessen veelal in het Engels. 
Engels IB is een pre-univer-
sitaire opleiding.

Studieruimte
In onze studieruimte kun 
je in alle rust je huiswerk 
maken of nog even leren 
voor die belangrijke toets.

Roostermakers
Check je rooster altijd even ‘s 
ochtends in Magister. Soms 
mag je bij lesuitval lekker 
een uurtje later op de fiets 
springen.

ICT/ 
leermiddelen
Heb je vragen over je Ma-
gisteraccount of je (digitale) 
leermiddelen dan helpen we 
je graag verder.

Geschiedenis
Geschiedenis helpt om 
hedendaagse gebeurtenissen 
in perspectief te zien. Tegelijk 
kunnen we uit het verleden 
lessen trekken die ons helpen 
eerder gemaakte fouten te 
vermijden.

Computerlokaal
Naast de mediatheek hebben we nog 2 computer-
lokalen. Deze worden veel gebruikt voor digitale 
lessen en interactieve lesmethodes.

Indifferent
Iedereen is anders en dat is mooi! 
Leerlingen zetten zich in vóór diversi-
teit en respect en tegen discriminatie 
op school. Kijk op: indifferent.nl

Aardrijkskunde
Een ander woord voor aardrijks-
kunde is geografie. Het woord geo 
betekent aarde en grafie komt van 
het Latijnse grafijn en betekent 
beschrijven.  Je leert veel nieuwe 
en interessante dingen over de 
aarde.

Levensbeschouwelijke vorming
Als je leert over verschillende godsdiensten, leer je de 
gebruiken van de mensen die die godsdienst aanhangen. 
Hierdoor krijg je begrip en respect voor andere culturen.

Nederlands & taal
Nederlands heb je elke dag nodig. 
Spelling en grammatica lijken op je 
mobieltje niet zo belangrijk, toch is 
het voor een goede communicatie 
van groot belang. Daarom krijg je 
naast Nederlands ook het vak Taal.

Handvaardigheid
Als je veel leervakken hebt, is creatief 
bezig zijn en jezelf uitdagen om out 
of the box denken: heel erg fijn. Hier 
kun je helemaal los gaan.

Latijn en letterkunde
Taal bestaat uit een groot gedeelte uit Latijn. 
Voor het begrijpen van Nederlands en 
andere talen heb je veel aan Latijn.

Frans
Samen met Engels 
is Frans de enige 
taal die wereldwijd, 
op alle continenten, 
wordt gesproken. 
Meer dan 200 
miljoen mensen 
spreken deze taal.

1 e verdieping

Tekenen
Bij het vak tekenen doe je veel meer dan tekenen alleen. 
Je krijgt diverse soorten opdrachten. Uiteindelijk 
resulteert het in een mooi schilderij, collage, werkstuk, 
(computer) animatie etc.

AnniekAnniekNakatoNakato

Scheikunde
Scheikunde kijkt naar de samenstelling 
en opbouw van stoffen en de chemische 
veranderingen die plaatsvinden onder 
bepaalde omstandigheden. Wat is er 
leuker dan dat je dit gaat onderzoeken 
met spannende proefjes?!

Tip:  Tip:  
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een g
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dee. ;
-)“De sportvelden voor buitengym zijn wel een kwartiertje fietsen, fiets dus niet te laat weg.”

carmencarmen

Let op: deze kaart is  
er ook voor op je telefoon! 

Bekijk coole filmpjes, animaties en nog veel meer: 
www.aandachtvoorjouwtalent.nl

Naar de  
plattegrond
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tto-vwo

Wetenschappelijk onderwijs (wo)Hoger beroeps- 
onderwijs (hbo)

Middelbaar beroeps-
onderwijs (mbo)

tto-vwo-brugklas

vwo

vwo- 
brugklas

havo
mavo

havo/vwo-brugklasmavo/havo-brugklas

De vier onderwijsstromen De vier onderwijsstromen 
van het Dorenweerdvan het Dorenweerd
Heb je een mavo-, havo- of vwo-advies? Dan ben je van harte welkom op het 
Dorenweerd College! Wij hebben vier verschillende onderwijsstromen: mavo, havo, vwo 
en tweetalig vwo (tto). Met een mavo-advies kom je in een mavo/havo-brugklas, met 
een havo-advies kom je in een havo/vwo-brugklas en met een vwo-advies kom je in een 
vwo-brugklas. Pas na de brugklas, kijken we in welke richting jij verder gaat.

1 2 3 4...en waar vind je ons?

Wolfheze

Doorwerth

Heteren

Renkum

Oosterbeek

NS-halte

NS-station

Sportcentrum 
Papendal

Airborne Museum

Kasteel Doorwerth

Drielse veer

Driel

A50

A50

N324

Dorenweerd College

introdagenintrodagen
Als je begint op het Dorenweerd heb je eerst 
introductiedagen. Dat zijn leuke dagen waarin je je 
klasgenoten en docenten leert kennen en het gebouw 
ontdekt. Tijdens deze dagen krijg je hulp en begeleiding, 
zodat je daarna zelf goed je weg kunt vinden.

Extra’sExtra’s
Naast je normale vakken zijn er ook leuke andere dingen 
zoals excursies naar het buitenland, bezoekjes aan een 
museum, taalreizen of sportactiviteiten.

Laat je talent groeienLaat je talent groeien
Op het Dorenweerd doen we er alles aan om jouw talenten 
te ontdekken en te laten groeien. In de lessen, maar ook 
daarbuiten. Zo hebben we een kunstendag, talentavond, 
school- voetbal-, volleybal-, hockey- en tennisteam, een ski- 
en schaatsdag en sportdagen. 

Ben jij een politicus in de dop? Doe dan mee in de battle-
fieldtour, Jeugdgemeenteraad, Op weg naar het Lagerhuis 
of verschillende goede doelen acties. De echte techneuten 
kunnen meedoen met de Bèta & Olympiade, sciencedagen 
en internationale wedstrijden op het gebied van wiskunde, 
biologie, natuurkunde, scheikunde en aardrijkskunde.

Zoek de grenzen op Zoek de grenzen op !!
Wil jij later graag in het buitenland werken? Dan kun je op 
school al een beginnetje maken. We hebben excursies naar 
het buitenland, internationale uitwisselingen, taalreizen  
en expedities.  
Ook kun je meedoen aan e-twinning: mailcontact met leef-
tijdsgenoten/leerlingen van scholen in het buitenland.

Mentor Mentor 
Voor elk vak heb je een andere docent, maar als klas heb 
je ook een mentor. Je mentor is de eerste persoon waar je 
naartoe kunt als je vragen hebt. Je hebt twee mentoruren 
in de week. Hier leer je bijvoorbeeld ook om te leren en te 
plannen. In de brugklas heb je zelfs twee mentoren. Met je 
persoonlijke mentor kun je alles bespreken, ook als het niet 
zo goed met je gaat of als er thuis wat aan de hand is. 

Pesten? No way Pesten? No way !!
Wij vinden het super belangrijk dat jij je fijn en veilig voelt 
op school. Daarom hebben we duidelijke regels en bijvoor-
beeld ook een pestprotocol.

IndifferentIndifferent
Indifferent is onze community van jonge-
ren die samenwerken aan een omgeving 
waar iedereen kan zijn wie die wil. Indif-
ferent is er voor iedereen. Met elke afkomst, 
achtergrond, sekse, seksuele voorkeur, fysieke 
of mentale gezondheid. Iedereen is anders en 
dat is mooi. Samen zijn we Indifferent.

Week Ander Onderwijs (WAO)Week Ander Onderwijs (WAO)
Twee keer per jaar hebben we op het Doren-
weerd een WAO-week. Deze week doe je 
allemaal andere dingen dan tijdens de 
normale lessen. Creatief, sportief of 
juist heel uitdagend. We gaan ook 
regelmatig met de hele klas op 
excursie of op kamp, soms zelfs 
naar het buitenland.

� Magister is een app met je rooster,  je cijfers én je 
huiswerk. Je ziet precies hoe laat en waar je les hebt. 

Tip: check ’s morgens altijd even of er iets is veranderd in je rooster! 
Psst: klein nadeeltje, je ou-ders kunnen in Magister ook zien als je te laat komt, hebt gespijbeld en welke cijfers je hebt gehaald…

Schipper mag ik  
overvaren…
Als je in Arnhem Zuid, Heteren of 3l 

woont, kun je heel goed met het pontje 

naar school. Je krijgt dan een speciaal 

schoolpasje waarmee je over mag varen. 

Superhandig! Het pontje vaart het hele 

jaar door. Van 1 april tot 1 november  

tussen 7 en 18 uur en van 1 novermber 

tot 1 april ’s morgens tussen 7 en 10 en ’s 

middags tussen 13:30 uur en 18 uur.

"Op het 
Dorenweerd 

kun je makkelijk 
doorgroeien"

VictorVictor

LaptopsLaptops
In de brugklas werken we met laptops.  

Je mag je eigen laptop meenemen,  
bye bye lamme hand van het schrijven!

Puck, Puck, 
Annabelle Annabelle 
en Milouen Milou

AlexAlex
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mavomavo

Mavo staat voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs. Mavo wordt ook wel 
VMBO-t genoemd en duurt vier jaar. Na de mavo kun je naar het mbo (middelbaar 
beroepsonderwijs) of naar 4 havo (hoger voortgezet onderwijs). Op het Dorenweerd 
hoef je pas in het derde jaar keuzes te maken. Je kiest dan voor een accent op sport, 
taal en/of techniek. Na het derde leerjaar kies je één van de vier profielen: zorg & 
welzijn, techniek, landbouw of economie.

Les op maatLes op maat
Wij willen jou alle kans geven om je talent te ontdekken. Daarom werk je in de klas vaak in kleinere groe-
pen. Met leerlingen die even goed en even snel werken bijvoorbeeld. Zo is er tijd en ruimte voor extra uitleg 
als dat nodig is. Maar ook voor extra opdrachten als er tijd over is. De lessen zijn erg gestructureerd. Je weet 
dus precies wat er van je wordt verwacht. 

Mavo op het Dorenweerd betekent:Mavo op het Dorenweerd betekent:
• Je kunt lichamelijke opvoeding als examenvak kiezen.
• Je kunt doorstromen naar vier havo.
• Je kunt meedoen aan (buitenland)excursies.
• Je maakt zoveel mogelijk huiswerk al in de les.

VakkenVakken
Je krijgt lessen Nederlands, Engels, Frans, Duits, nask, geschiedenis, aardrijkskunde, tekenen, wiskunde, 
handvaardigheid, biologie, muziek, lo (gym), levensbeschouwing, literatuur en rekenen. Daarnaast 
staan er twee mentoruren op je rooster. Eén mentoruur om het leren onder de knie te krijgen en 
één uur LOB (loopbaanoriëntatie). In de bovenbouw kun je ook allerlei extra’s doen, zoals het 
Anglia-certificaat voor Engels halen of voor creatieve vakken kiezen. 

Sportief typje?Sportief typje?
In de brugklas heb je vier uur per week lo, oftewel gym. Daarnaast kun je in het derde 
jaar kiezen voor het vak lo 2. Dan heb je extra lessen lo, loop je stage en leer je hoe je 

een sportactiviteit opzet en begeleidt. Heb je het vak lo 2 succesvol afgesloten? Dan 
mag je zonder toelatingsexamen beginnen op het CIOS! 

 Ongeveer 25%aa  
 van onze mavoleerlingenaa  

  gaat door naar de havoaa  

1

1312

“De 
introductiedagen 
waren heel vet!” 

SteijnSteijn

JennelyJennely



2 havohavo

     Weetje: 20% vana 
     de leerlingen met een    
     havo-advies gaat na   
     de brugklas verder op    
     het vwo!  

AlexAlex

“De mentoren 
en docenten zijn 
erg aardig op het 

Dorenweerd” 
PieterPieter

MerelMerel

Havo staat voor hoger algemeen 
voortgezet onderwijs. De havo duurt vijf 
jaar. Na de havo kun je naar het hbo (hoger 
beroepsonderwijs). Je kunt ook doorstromen 
naar het mbo of naar 5 vwo. Je hoeft pas 
aan het eind van het derde jaar keuzes te 
maken. Je kiest dan voor één van de vier 
profielen: cultuur & maatschappij, economie 
& maatschappij, natuur & gezondheid of 
natuur & techniek. 

Havo op het Dorenweerd betekent:Havo op het Dorenweerd betekent:
•  Veel aandacht voor vervolgopleidingen en beroepen 

binnen het loopbaantraject (LOB).
•  Differentiatie in de klas, aandacht voor jouw  

eigen niveau.
• Je kunt examen doen in muziek of tekenen.
• J e ontwikkelt vakoverstijgende vaardigheden. Jij bent 

straks klaar voor het hbo.

Vakken
Je krijgt lessen Nederlands, Engels, Frans, 
Duits, natuurkunde, scheikunde, economie, 
geschiedenis, aardrijkskunde, tekenen, wis-
kunde, handvaardigheid, biologie, muziek, 
lo (gym), levensbeschouwing, literatuur en 
rekenen. Ook heb je twee mentoruren. Eén 
mentoruur om het leren en plannen te leren 
en één uur LOB (loopbaanoriëntatie). 
Je leert ook samenwerken en reflecteren 
(terugkijken op wat je hebt gedaan). Deze 
vaardigheden komen later goed van pas! 

Aandacht voor jouw talent Aandacht voor jouw talent 
Wij willen dat jij het beste uit jezelf haalt. 
Daarom kun je vakken kiezen die passen bij 
jouw talenten en interesses en organiseren 
we allerlei activiteiten, binnen en buiten  
de lessen. 

Denk aan een 
excursie naar een (buitenlandse) stad, een 
kunstproject, het maken van een vlog, een 
bezoek aan een museum en diverse sportac-
tiviteiten.

Studiekeuze Studiekeuze 
Het eindexamen is natuurlijk nog ver weg. 
Maar het is goed om vroeg te starten met 
nadenken over je studiekeuze na de havo. 
Daarom beginnen we in 2 havo al met LOB 
(loopbaanoriëntatie). De bedoeling is dat 
je inzicht krijgt in je talenten en ambities, 
zodat je na 5 havo een studie kiest die bij je 
past. 
Natuurlijk kun je na de havo ook doorstro-
men naar 5 vwo! 

Creatieve vakken 
Op de havo kun je examen doen in twee 
creatieve vakken: tekenen en muziek. Als 
je voor muziek kiest, werk je het hele jaar 
toe naar een bijzondere gebeurtenis: het 
eindexamenconcert in Luxor! Voor een volle 
zaal mag je daar laten zien wat je in huis 
hebt! En als je heel goed bent, kun je op het 
Dorenweerd zelfs een vooropleiding aan het 
conservatorium volgen.

Excursies en projecten Excursies en projecten 
Op de havo zijn er veel verschillende 
buiten-lesactiviteiten. Een dag naar een 
(buitenlandse) stad of samen werken aan 
een kunstproject bijvoorbeeld. Over grenzen 
heen kijken vinden we belangrijk. Daarom 
krijg je minstens één keer de kans om op 
reis naar het buitenland te gaan. 1514



Isaac, Isaac, 
Louna & Louna & 
SamuelSamuel

3 vwovwo

Weetje: 

Ben je 

goed in een 

bepaald vak dan 

kun je eventueel 

vervroegd 

examen doen!

Vwo staat voor hoger voorberei-
dend wetenschappelijk onderwijs. 
De vwo-opleiding duurt zes jaar. 
Na het vwo kun je naar de universi-
teit, maar je kunt ook naar het hbo 
(hoger beroepsonderwijs). Je hoeft 
pas aan het eind van het derde jaar 
keuzes te maken. Je kiest dan voor 
één van de vier profielen: cultuur & 
maatschappij, economie & maat-
schappij, natuur & gezondheid of 
natuur & techniek. 

Vwo op het Dorenweerd Vwo op het Dorenweerd 
betekent:betekent:
•  Je werkt aan een zelfstandige houding en 

leert verantwoordelijkheid nemen.
•  Je doet mee aan verschillende olympiades 

en debatten.
•  Je kunt wiskunde D volgen in samenwer-

king met universiteit.
•  Veel aandacht voor vervolgopleidingen 

en beroepen binnen het loopbaantraject 
(LOB).

•  Les op maat: werken in 
kleinere groepen 
op jouw niveau. 
Je krijgt alle aan-
dacht die je verdient.

VakkenVakken
Je krijgt lessen Nederlands, Engels, Frans, 
Duits, natuurkunde, scheikunde, economie, 
geschiedenis, aardrijkskunde, tekenen, wis-
kunde, handvaardigheid, biologie, muziek, 
lo (gym), levensbeschouwing, literatuur en 
rekenen. Daarnaast heb je twee mentoruren. 
Eén mentoruur om het leren en plannen on-
der de knie te krijgen en één uur om met je 
klas aan LOB (loopbaanoriëntatie) te doen. 
Nog niet genoeg?  
Je kunt er voor kiezen om Latijn te volgen in 
klas 2 en 3.

Studiekeuze:Studiekeuze:
Het duurt nog zes jaar, maar het is goed om 
vroeg te beginnen met nadenken over je stu-
diekeuze. Daarom starten we in de tweede  

al met LOB 
(loopbaanoriëntatie). 

Je gaat onderzoeken wie je 
bent, wat je kunt en wat je later wilt berei-
ken. Zo kies je aan het einde van klas 3 het 
juiste vakkenpakket en na 6 vwo een studie 
die bij je past.

Vreemde talen Vreemde talen 
Op het vwo krijg je les in Engels, Frans en 
Duits. Je kunt bovendien een Goethe-cer-
tificaat (Duits) of Delf-certificaat (Frans) 
behalen. Dit zijn internationale diploma’s 
waarmee je laat zien hoe goed jij deze talen 
beheerst. Ben je een echt talenwonder? Kijk 
dan bij het tweetalig vwo (tto)!

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 allerlei activiteiten, binnen 
én buiten de vaklessen. Je kunt zelfs een aan-
tal lessen op de universiteit volgen. 

Of wil jij liever meer te weten komen over bij-
voorbeeld sterrenkunde, forensisch onderzoek of 
debat? De keuze is aan jou! 

Creatieve vakken Creatieve vakken 
Op het Dorenweerd kun je, als je wil, op het vwo 
examen doen in twee creatieve vakken: tekenen of 
muziek. Als je voor muziek kiest, 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. Je 
kunt op het Dorenweerd zelfs een vooropleiding 
voor het conservatorium (Artez) volgen! 

Extra’sExtra’s
Op het Dorenweerd doen we er alles aan om jouw 
talent te laten groeien. Zo krijg je debattraining en 
doe je mee aan de Jongerengemeenteraad. Je kunt 
zelfs meedoen aan debatwedstrijden. In olym-
piades, wedstrijden, kun je laten zien hoe goed 
je bent in bijvoorbeeld aardrijkskunde, biologie, 
scheikunde, natuurkunde of wiskunde. Ook or-
ganiseren we reizen en kun je op expeditie in het 
buitenland. 

  
WeetjeWeetje::

 Onze vwo’ers 
staan regelmatig 
in de finale van 
nationale of 
internationale 

olympiades!
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4 2-talig vwo2-talig vwo
Bij tweetalig vwo (tto) volg je dezelfde vakken als andere vwo-leerlingen. Je krijgt ook hetzelfde diploma, 
alleen krijg je in de onderbouw 75% van je lessen in het Engels. Om daar aan te wennen, krijg je een paar uur 
per week extra Engelse les. In de onderbouw krijg je ook het vak Global Perspectives, een vak dat je uitdaagt 
om naar de internationale wereld te kijken. Vanaf de 4e volg je ook het vak Theory of Knowledge. Vanaf de 4e 
kies je een van de profielen: cultuur & maatschappij, economie & maatschappij, natuur & gezondheid of natuur 
& techniek. Naast je vwo-diploma behaal je ook het International baccalaureaat certificaat English in de 
bovenbouw. Hiermee heb je meer kans om toegelaten te worden tot internationale universiteiten. Na het tto 
staan de deuren wereldwijd voor je open!

Tweetalig vwo op het Dorenweerd betekent:Tweetalig vwo op het Dorenweerd betekent:
•  Ruim 20 les uren per week in het Engels.
•  Je tto-certificaat en een Anglia certificaat aan het einde van het derde leerjaar.
•  Een internationaal georiënteerd pre-academisch curriculum in de bovenbouw.
•  Activiteiten en reizen gericht op Internationale uitwisseling in ontwikkeling.
•  (Buitenlandse) stages en bezoeken aan Engelstalige bedrijven en instellingen.

Ask YourselfAsk Yourself
Tweetalig vwo is meer dan alleen lessen volgen het Engels. Deze opleiding is nóg meer ge-
richt op jouw toekomst. Op het tto ontwikkel je, door te werken met het ASK-model, een 
actieve houding. In plaats van toe te kijken, bedenk je zelf hoe je zaken het beste kunt 
aanpakken. Op tto leer je academisch denken. Dat betekent dat je creatief en kritisch 
nadenkt, leert samenwerken en openstaat voor de mening van anderen. Ook reflec-
teren vinden we belangrijk. je leert naar jezelf kijken en terugkijken op wat je hebt 
gedaan. Zo ben je straks helemaal klaar om naar de universiteit te gaan.
Het gemiddelde eindexamencijfer Engels van onze tto-leerlingen in het vwo ligt 
flink hoger dan het landelijk gemiddelde.

Go GlobalGo Global
Op het tto ga je de wereld ontdekken. Je gaat naar het buitenland, je doet mee 
aan internationale uitwisselingen, je loopt stage en er komen gastdocenten uit 
de hele wereld. Je wordt een echte wereldburger die verschillen in de wereld ziet 

en waardeert.

Even oplettenEven opletten
Een tto-opleiding is duurder dan het gewone vwo. Bijvoorbeeld door de internationale contacten en culturele activiteiten.

Bibi &  Bibi &  
BabiryeBabirye

“Ik 
ben blij dat ik 

voor deze s
chool heb 

gekozen, het voelt 
goed 

als ik daar 
loop”

StErreStErre
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Je kunt natuurlijk niet zomaar van jezelf zeggen 
dat je de beste school bent. Dat doen we dan ook 
niet, maar we zijn wel heel trots op onze cijfers. 
Cijfers uit leerlingenenquêtes, ouderenquêtes, 
slagingspercentages en eindexamencijfers 
bijvoorbeeld. Zo hoeven we niet te zeggen dat we de 
beste zijn, maar kunnen we het wel laten zien.

SlagingspercentagesSlagingspercentages
In schooljaar 21 – 22 was ons slagingspercentage op de mavo 100%, 
tegenover 95,7% landelijk gemiddelde. 
Op de havo was ons slagingspercentage maar liefst 99%, tegenover 
90,5% landelijk gemiddeld. Ook op het vwo was ons slagingsper-
centage 99%, tegenover 92,7% landelijk gemiddeld.

Op het gebruik van computers in de les scoren we een 8.
Onze brugklassers beoordelen hun mentor/coach met een dikke 9!

Op een pestvrije omgeving zonder discriminatie scoren we een 9,5. 
Hier zijn we superblij mee!

Warme overdrachtWarme overdracht
Wij willen graag weten wie jij bent en wat je nodig hebt. Daarom 
hebben een persoonlijk gesprek met jouw leerkracht van groep 
acht. Zo komen we meer over jou te weten en kunnen we ons on-
derwijs hierop aansluiten.

Voor je oudersVoor je ouders
We hebben graag goed contact met jouw ouders. Ze kunnen altijd 
contact opnemen met je mentor. Tijdens de 10 minuten-gesprekken 
kunnen ze praten met jouw docenten. De ouderraad organiseert 
thema-avonden waar je ouders heen kunnen. Als ze willen, kunnen 
ze ook zitting nemen in de MR.

Dorenweerd?  
Dat is de beste!

Weet
je:

Weet
je:

 je 
kunt
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(95,7)

Slagingspercentages
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Laat je talent groeien

Wij vinden het belangrijk dat jij je talent laat groeien. Dat je 
ontdekt wat je leuk vindt en waar je goed in bent, zodat je na je 
middelbare school de juiste studiekeuze kunt maken. We helpen 
je om jouw talenten te ontdekken en te laten groeien. Met 
allerlei activiteiten op het gebied van sport, cultuur en talen of 
maatschappelijke onderwerpen.

Dit doen we bijvoorbeeld: Dit doen we bijvoorbeeld: 
•  Kunst & Cultuur: musical, kunstendag, talentavond, eindexamenvakken tekenen 

en muziek in samenwerking met ArtEZ; 

•  Sport & Bewegen: schoolvoetbalteam, schoolvolleybalteam, schoolhockeyteam, 
schooltennisteam, eindexamen LO (lichamelijke opvoeding) op de mavo, ski- en 
schaatsdag, in- en outdoor sportdag; 

•  Internationalisering: e-twinning (e-mail contacten met andere scholen), excur-
sies naar het buitenland, internationale uitwisselingen, taalreizen en expedities; 

•  Politiek & Maatschappij: Airborne-herdenking, Battlefieldtour, Jeugdgemeente-
raad, Op weg naar het Lagerhuis, goede doelen acties; 

•  Bèta & Olympiade: sciencedagen, (inter)nationale wedstrijden op gebied van 
wiskunde (Kangoeroe), biologie, natuurkunde, scheikunde en aardrijkskunde 
(Olympiades). 

BegeleidingBegeleiding
Heb jij wel eens afgevraagd hoe die grote, oude bomen in de bossen rond Door-
werth ooit zijn begonnen? Als een piepklein zaadje! Zo werkt het eigenlijk ook 
met talent. Je moet een zaadje planten, water geven, voeden, aandacht geven en 
vooral tijd geven om te laten groeien. Zo doen wij er alles aan om jou te laten 
opbloeien. Met mentorlessen, begeleiding in de les en daarbuiten, bij het leren en 
op sociaal emotioneel vlak. Als je eenmaal je talent hebt ontdekt, zullen wij je alle 

mogelijkheden bieden om deze te laten groeien.

“Ik  “Ik  heb nu al 
heb nu al supergoede 
supergoede vriendinnen en 

vriendinnen en voel me thuis op 
voel me thuis op het Dorenweerd 
het Dorenweerd College” College” SanneSanne

2 mentoren  
per klas

Structuur &  
Veiligheid

Aandacht 
voor jouw 
talent

Kiki & Kiki & 
CasparCaspar
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     Stap in de  
     wereld van het 
      Dorenweerd! 
      Wanneer dat kan? 
       Hier vind je alle activiteiten: 

open huis 1open huis 1
Woensdag 16 november 2022
15.30-17.00 uur: Activiteit leerlingen groep 8
17.00-20.00 uur: Open avond

Minilessen Minilessen 
Woensdag 21 december 2022
13.30-15.30 uur: Minilessen leerlingen groep 8

VoorlichtingsavondenVoorlichtingsavonden
Woensdag 11 januari 2023 
19.00-20.30 uur: Algemeen (mavo, havo, vwo)

Donderdag 19 januari 2023 
19.00-20.30 uur: Tweetalig vwo

Dorenweerd ExperienceDorenweerd Experience
Ma. 6 t/m do. 16 februari 2023

Open huis 2Open huis 2
Donderdag 16 februari 2022
15.30-17.00 uur: Activiteit leerlingen groep 8
17.00-20.00 uur: Open avond
Kijk op de website voor de laatste informatie

Heb je een vraag?
Dáár zIDáár zIjjn wE SuPergOeD Inn wE SuPergOeD In!!

Anneke HogenkampAnneke Hogenkamp
Ondersteuningscoördinator
Zorgafdeling   a.hogenkamp@dorenweerd.nl

Hans ValkHans Valk
Coördinator internationalisering 
Internationalisering    h.valk@dorenweerd.nl

Amber HiemstraAmber Hiemstra
Teamleider brugklas & mavo
Brugklas / algemeen   a.hiemstra@dorenweerd.nl

KaThErInE KeLlSKaThErInE KeLlS
Coördinator TTO
Tweetalig onderwijs   k.kells@dorenweerd.nl

In deze brochure staat al heel veel informatie. Wil je nog meer weten, kijk dan ook eens 
op: www.aandachtvoorjouwtalent.nl, daar vind je nog veel meer. Heb je nog vragen, 
neem dan gerust contact met ons op. Hieronder zie je alle belangrijke contactpersonen 
en hoe je ze kunt bereiken.

Open huis   1  
woensdag 16 november 2022

Open huis   2  
donderdag 16 februari 2023

Dalweg 5 Doorwerth

BBeKiJk hEt lEkKer ZeLf!eKiJk hEt lEkKer ZeLf!
Natuurlijk kun je pas echt een 
goede keus maken voor jouw 
volgende school, als je er ook eens 
binnen bent geweest. Daarom 
hebben wij op twee dagen open 
huis. Op deze momenten kun 
je rond lopen, kijken hoe onze 
school er uitziet, vragen stellen 
aan leerlingen en docenten en 
voelen hoe het echt is om op het 
Dorenweerd rond te lopen. 

Je kunt zelf uitkiezen welke dag 
jou het beste uitkomt. Wel is het 
handig om op de fiets te komen, 
want we hebben niet zo heel veel 
parkeerplekken. Tot dan!

Scheur Scheur 

dit deel
 

dit deel
 

af en ha
ng 

af en ha
ng 

het op j
e 

het op j
e 

koelkast
!

koelkast
!

Handig!Handig!

Hoi!Hoi! kom je  kom je 
ook? ook? 

Pak dan lekker Pak dan lekker 
je fiets!je fiets!
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