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Beste leerlingen, beste ouders,

In groep 8 kies je op welke school je na de zomervakantie verder wilt leren.
Scholengemeenschap Spieringshoek is een leuke, veilige school waar iedere leerling veel 
aandacht krijgt en waar iedereen zijn talenten kan ontplooien. Ons onderwijsaanbod is 
breed en gevarieerd, zodat je je hier nooit hoeft te vervelen en steeds wordt uitgedaagd.

In deze brochure geven we daar een beeld van. Het is heel belangrijk dat je je ook thuis 
voelt op onze school. Meestal is de eerste indruk de beste. Vaak hoor ik van ouders en 
leerlingen dat zij meteen een goed gevoel kregen, toen zij voor het eerst op Spieringshoek 
binnenkwamen.

Daar zijn wij trots op en blij mee en wij hopen dat onze toekomstige leerlingen dat gevoel 
ook zullen hebben. Dus bevalt het je op Spierings hoek, kijk dan op onze informatieavonden 
en tijdens het Open Huis wat je bij ons wilt gaan doen. Er zijn heel veel mogelijkheden en 
daar zit er vast wel een voor jou bij!

Tot ziens op Spieringshoek!

Annerieke van Grol
rector-bestuurder plv.

Welkom 
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Spieringshoek is een school voor gymnasium, atheneum en havo met zo’n 1400 leerlingen.
Wij zijn een school met een open katholieke identiteit. Dat wil zeggen dat iedereen die onze identiteit 
respecteert bij ons op school welkom is. Er is veel aandacht voor waarden en normen.
Wij vinden het bijvoorbeeld heel belangrijk dat leerlingen op een goede manier met elkaar omgaan.
Dat dragen wij elke dag met elkaar uit en dat is ook onderdeel van de lessen levensbeschouwing en  
de vieringen in de loop van het schooljaar.

Spieringshoek is de school waar je gezien wordt. Wij zijn een

school waar leerlingen zich veilig voelen, waar er persoonlijke

begeleiding en aandacht is. De mentoren spelen daarbij een

belangrijke rol. Elke brugklas heeft daarnaast twee bovenbouw-

leerlingen als tutor. Bij hen kun je als brugklasleerling ook  

terecht met je vragen.

Nu ben je in groep 8 de oudste van de school, straks ben je weer de jongste en dat is soms best 

even wennen. Wij helpen je daarbij, zodat je je snel thuis voelt op Spieringshoek. Daarom nodigen

we je als je in groep 8 zit uit voor de basisschoolmiddag om kennis te maken met onze school.

Die kennismaking bestaat uit demonstratielessen en je krijgt informatie over de school. Tijdens 

de introductie aan het begin van de brugklas leer je de weg kennen, je lesrooster begrijpen,

en je ontmoet je klasgenoten en je mentor. Zo voel je je snel thuis op Spieringshoek. Daarnaast 

hebben de afdelingsleider, de leerlingcoördinator of de mentoren contact met de meeste 

basisscholen om met de leerkrachten van groep 8 te praten over de leerlingen die zich hebben 

aangemeld, zodat wij goed voorbereid zijn op je komst.

Naast de lessen is er ruimte voor veel activiteiten: zo is er een

speciaal schoolfeest voor brugklassen (de smurfendisco) en 

organiseren we excursies en uitstapjes.

Spieringshoek, 
de school waar je

wordt! gezien

Vandaag de oudste, 

morgen de jongste… 



Ben jij nieuwsgierig, heb je plezier in leren, vind je het leuk om altijd 

net iets meer te weten over een onderwerp? Dan is het gymnasium 

echt iets voor jou. Het gymnasium is bedoeld voor leerlingen van wie 

op de basisschool al duidelijk geworden is dat zij geschikt zijn voor 

het vwo en meer uitdaging aankunnen. Ga je deze uitdaging aan, 

dan kun je daar de rest van je tijd op school, op de universiteit en 

zelfs daarna profijt van hebben.

Op het gymnasium verdiep je je vanaf de brugklas in alles wat met 

de Griekse en Romeinse Oudheid te maken heeft. In de eerste tot en 

met de derde klas staan de klassieke talen centraal. Daarvoor moet 

je woorden leren, grammatica begrijpen en goed nadenken, want de 

klassieke talen zitten logisch in elkaar. Dat logisch nadenken kun je 

dan weer gebruiken bij andere vakken. Maar je leert ook over 

mythen en sagen waarin spannende avonturen beleefd worden en je 

komt veel over de geschiedenis te weten. Als je in de bovenbouw 

verdergaat met het gymnasium, lees je bekende teksten van 

Homerus, is er nog meer aandacht voor de geschiedenis van de 

Grieken en de Romeinen, en leer je over de filosofie van Plato.

Door het logisch leren nadenken (analytisch vermogen) kun je

andere talen makkelijker leren en grotere teksten beter overzien.

Veel bovenbouwleerlingen geven aan dat het prettig en gezellig is

om in een klein groepje Latijn of Grieks te krijgen bij ons op school.

In de vijfde klas kun je als gymnasiast meegaan met de Romereis,

een onvergetelijke reis. Je wordt ondergedompeld in het Rome van 

toen en nu, en je ziet alle plaatsen en bouwwerken waar je tot dan 

toe alleen over gehoord en gelezen hebt. Op het gymnasium heb je 

ook jaarlijks de speciale gymnasiumavond en ga je vaak op excursie.

Gymnasium

Op je plek in een van onze 

brugklassen 
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In de brugklas maken we je vertrouwd met het onderwijs op de middelbare school.
Op Spieringshoek bieden we eigentijds onderwijs aan. Dit betekent dat onze docenten steeds 
opnieuw kijken of het gebruik van nieuw lesmateriaal of een andere aanpak de leerlingen nog beter 
kan ondersteunen en uitdagen om zich te ontwikkelen. Wij verbinden kwalitatief goed onderwijs 
aan ontwikkelgerichte begeleiding door de mentor, een heldere structuur en duidelijke leef- en 
gedragsregels. Voor iedereen is er op onze school een mogelijkheid om talenten te ontwikkelen.
Dat alles vindt plaats in een prettige leeromgeving die je motiveert en stimuleert om het beste uit  
jezelf te halen.

Zoek je een extra uitdaging, dan bieden wij, naast gymnasium,

extra’s voor havo en atheneum vanaf de brugklas. Zo kun je op

Spieringshoek de technasium-, theater-, sport- of internationale

klas volgen. Dat zijn mogelijkheden, maar het hoeft natuurlijk

niet. We blijven daarom ook havo-/atheneumbrugklassen zonder

extra vak aanbieden. Achter in deze brochure staan de precieze

toelatingsnormen. Voor de havo-/atheneumbrugklassen (met of

zonder extra vak) geldt dat na de brugklas pas de definitieve

keuze gemaakt wordt: havo of atheneum.

Het gymnasium op Spieringshoek: 
de plek waar je wordt uitgedaagd en plezier hebt.
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Het atheneum en de havo zijn opleidingen binnen het voortgezet

onderwijs, die je voorbereiden op een vervolgstudie in het hoger

beroepsonderwijs (na de havo) en toegang geven tot het weten-

schappelijk onderwijs op de universiteit (na het vwo). In de brug-

klas zitten de atheneum- en havoleerlingen bij elkaar in de klas.

We noemen dat de heterogene brugklas. We gebruiken het brugklasjaar 

om vast te stellen of je het beste op je plek bent op een atheneum- of 

een havo-opleiding. In de brugklas kun je laten zien wat je talenten en 

capaciteiten zijn. Daar heb je het hele jaar de tijd voor. In april wordt het 

advies met jou en je ouders besproken: havo of atheneum.

Spieringshoek is een officiële technasiumschool. Dus ben je

nieuwsgierig naar hoe dingen in elkaar zitten, wil je graag zelf

onderzoek doen en je ideeën ook nog eens omzetten in ontwerpen,

dan is de technasiumklas iets voor jou. Op het technasium volg

je vanaf de brugklas het vak Onderzoek en Ontwerpen (O&O).

O&O is een bijzonder vak waarin natuurkunde, wiskunde, 

scheikunde en biologie samenkomen. Tijdens projecten (van 

steeds ongeveer acht weken) krijg je een opdracht van een echt 

bedrijf of een echte instelling. Je gaat zoveel mogelijk samen met 

je groepje zelfstandig een ‘levensecht’ onderzoek doen en een 

oplossing bedenken voor het probleem uit de opdracht. Je ontwerpt 

en bouwt bijvoorbeeld een schaalmodel van een energiezuinig 

huis. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het probleem, 

ga je op bezoek bij het bedrijf. Dankzij de betrokken ouders in 

het Jet-Net-oudernetwerk komt onze school aan interessante 

opdrachten. 

Ook de plaats waar je dit vak krijgt, is anders dan anders: je 

werkt niet in gewone leslokalen, maar in een supermoderne 

technasiumwerkplaats met een designinrichting. 

O&O-docenten begeleiden het groepje waarmee je samenwerkt 

in het project. Je bent allemaal een expert en je gaat binnen het 

project aan de slag alsof je architect, laborant of civiel ingenieur 

bent. Op deze manier maak je kennis met de beroepspraktijk van 

deze exacte beroepen. Naast vaardigheden die nodig zijn om 

samen te werken, leer je een probleem te analyseren, een plan 

van aanpak te maken, een programma van eisen op te stellen, een 

schets te maken, een model te bouwen en je idee of ontwerp te 

presenteren.

We werken samen met de vier andere scholen met technasium in 

de regio (Technasium Netwerk Rijnmond).

Havo-/atheneumbrugklas 

Technasium 

Kortom, kom kijken op Spieringshoek. 
Misschien is het technasium exact iets voor jou!
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Theaterklas 
Ben je creatief en heb je zin om jezelf te ontwikkelen in

toneelspel? Dan zit je in de theaterklas op je plek.

Tijdens de dramalessen leer je jezelf presenteren. Je ontwikkelt

jezelf in toneelspel en je maakt kennis met teksten, technieken

en stromingen in theaterland. Door allerlei speloefeningen te

doen onder begeleiding van een docent leer je wanneer je

geloofwaardig overkomt. Door middel van improvisatieoefeningen 

ontwikkel je je fantasie en leer je direct op een situatie in te

spelen. Door het lezen van theaterteksten maak je kennis met

de grote, klassieke schrijvers uit de toneelwereld. Samen met je

medeleerlingen bezoek je voorstellingen, volg je workshops en  

sta je zelf op het toneel.

Kortom, als leerling in de theaterklas heb je een creatieve voorsprong! 

In dit vak kun je in de bovenbouw eindexamen doen. Het examen 

bestaat uit drama (praktijk), cultuurgeschiedenis en theorie. Door 

de combinatie van theorie en praktijk doe je veel vaardigheden 

op, je maakt je veel kunstvormen eigen en je leert analyseren en 

reflecteren.

Je hoeft als theaterklasleerling niet per se toneelspeler te

worden of naar één van de theateropleidingen te gaan na

je middelbare school. De algemene kennis die je opdoet in

dit vak, de ontwikkeling van je creatief denkvermogen en

presentatievaardigheden komen in elke studie en elk beroep

goed van pas. Theatermaken en spelen is een teamsport: goed

kunnen samenwerken is heel belangrijk.
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Houd je van sport, ben je redelijk vaardig in bewegen en vind je

het leuk om lekker actief bezig te zijn, dan is de sportklas voor jou

een uitkomst. Je hoeft geen toptalent te zijn om in aanmerking te 

komen voor de sportklas. In deze klas krijg je extra gymlessen. 

Tijdens die lessen verdiep je je extra in sporten die je ook krijgt 

in de reguliere gymlessen. Maar je gaat vooral sporten beoefenen 

die je normaal niet op school krijgt, zoals wandklimmen, tennis, 

mountainbiken, lacrosse en verschillende watersporten. In de 

onderbouw leer je ook meer over de theorie die bij sport en 

bewegen hoort en je leert hoe je een training of een toernooi  

kunt organiseren.

In de bovenbouw volg je het vak BSM (Bewegen, Sport en

Maatschappij). Als je van sporten en bewegen houdt, kun je BSM

ook als examenvak kiezen. Je leert daarin het organiseren en

het begeleiden van toernooien en andere sportieve activiteiten,

bijvoorbeeld een waterkamp. Je krijgt ook theorie waarin zaken  

als gezondheid en samenleving centraal staan. Daarnaast zul je

veel trainen op de tactische en technische sportnummers.

Sportklas

Internationale klas 
Ben je geïnteresseerd in talen, landen en hun culturen? Lijkt het  

je leuk om straks je talen goed te kunnen gebruiken? Dan is de

internationale klas geschikt voor jou. Vanaf de brugklas leer je

Spaans. Dat is de derde wereldtaal en een van de zes officiële talen

van de Verenigde Naties. Je leert deze taal niet alleen begrijpen,

maar ook spreken, schrijven en lezen. Om hier nog beter in te

worden, is er in de vierde klas een studiereis naar Spanje. Hier

ga je met je docenten naartoe om alles wat je geleerd hebt in de

praktijk te brengen.

Naast de vakken Frans, Engels en Spaans krijg je ook versterkt

talenonderwijs (VTO) voor deze talen. Je verdiept je in de taal

en cultuur van deze landen en je leert over de leefgewoonten.

Dat wordt ook bereikt door een uitwisseling met een school

in Frankrijk. Ten slotte haal je in de derde klas internationaal

erkende diploma’s voor Engels (Anglia) en Frans (Delf), waarmee

je later tijdens je studie en in je werk je voordeel kunt doen. Voor

Spaans kun je in de bovenbouw een internationaal erkend diploma 

behalen (Dele). Je kunt op verzoek in de examenklas nog een extra 

Anglia-diploma halen om een nog betere aansluiting te hebben op 

verschillende internationale studies.

Dus, kijk je graag over grenzen heen, dan is de internationale klas  
op Spieringshoek een mooie kans voor jou!

Ben je ‘sportminded’ en heb je zin in extra bewegen, 
dan zien we je graag terug in onze sportklas!



Het atheneum is een opleiding die je, net als het gymnasium,

voorbereidt op een studie aan een universiteit. Na de brugklas-

periode (één jaar) word je bevorderd naar atheneum 2 als je

in de brugklas hebt laten zien dat je resultaten goed zijn, je

gemotiveerd bent om te leren en dat je dat gemakkelijk doet.

In de onderbouw van het atheneum krijg je de volgende vakken:

Nederlands, Engels, Frans, Duits, geschiedenis, aardrijkskunde, 

economie, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, 

Met een havodiploma kun je veel kanten op. Afhankelijk van je

profiel kun je diverse opleidingen in het hoger beroepsonderwijs

kiezen, zoals de Sportacademie, de Hogere Hotelschool, Toegepaste 

Psychologie, Chemische Technologie of Industrieel Product

Ontwerpen. Ook is een overstap naar het atheneum of het

middelbaar beroepsonderwijs mogelijk.

levensbeschouwing, lichamelijke opvoeding, techniek en rekenen. 

Je krijgt ook de kunstvakken muziek en beeldende vorming. Deze 

lessen worden gegeven in vaklokalen die over de modernste 

middelen beschikken.

Zelfstandig studeren voor huiswerk of een werkstuk maken, kun je 

als leerling op school doen in het Open Leer Centrum, waar je ook 

met elkaar kunt overleggen. Als je in de bovenbouw zit, kun je ook 

zelfstandig werken in het studiecentrum, waar je in stilte werkt.

Spieringshoek draagt de havo een warm hart toe en heeft aandacht 

voor wat de havoleerling motiveert en stimuleert. Daarom zijn wij 

aangesloten bij het landelijk havoplatform en bij ‘Samen werken 

aan een beter aansluiting VO-hbo’ in de regio.

Atheneum 

Havo 
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Talent ontwikkelen

Vanaf de brugklas kun je op Spieringshoek als havo- en atheneumleerling je talenten 

ontwikkelen door de technasium-, theater-, sport- of internationale klas te volgen. Het extra 

vak kun je blijven volgen tot en met je examen.

We vinden het belangrijk dat je je kunt ontwikkelen op verschillende terreinen. Zo kun je 

in de bovenbouw vakken kiezen die passen bij je interesses en kun je buiten de lessen 

meedoen aan ‘You’ve got talent’ of de vieringen op school met zang en dans. Als je goed 

bent in toneel, kun je auditie doen voor het EAF Scholieren Theaterfestival Rotterdam, een 

bekende toneelwedstrijd voor middelbare scholieren. Of je zet je eerste stap op weg naar 

een mooie carrière door het winnen van de AKZO Nobelprijs (voor het vak scheikunde) of 

de Unilever Award (voor het vak biologie).

Zelfstandig
In de bovenbouw leer je om steeds zelfstandiger te werken. Dat kan in het studiecentrum 

of in het Open Leer Centrum. Zodoende wen je alvast aan studeren tijdens de 

vervolgopleiding.

Reizen 

Om je voor te bereiden op je wereldburgerschap maak je in het vijfde leerjaar een 

buitenlandse reis naar wereldsteden als Londen, Parijs, Rome, Barcelona, of een sportreis 

naar Guillestre (Fr.). Onze leerlingen noemen dit een onvergetelijke ervaring!
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Van mavo naar 
havo
Steeds meer leerlingen met een mavodiploma (vmbo-tl) zetten hun studie voort op  
Spieringshoek, omdat ze graag een havodiploma willen behalen. De havo is een mooie,  
brede, theoretische opleiding voor leerlingen die weten dat ze zich eerst nog in de breedte 
willen ontwikkelen voordat ze een beroepsgerichte studie gaan volgen. 
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In de bovenbouw van het gymnasium, het atheneum en de havo

word je steeds zelfstandiger en vergroot je je kennis en vaardig-

heden steeds verder. Na de eerste drie jaar in de onderbouw kies

je voor één van de volgende vier profielen:

• een cultureel profiel met talen, kunstvakken en geschiedenis;

• een economisch profiel met de vakken geschiedenis en economie;

• een gezondheidsprofiel met de vakken scheikunde en biologie;

• een technisch profiel met de vakken natuurkunde en scheikunde.

Voor elke havo- en vwo-leerling zijn de kernvakken verplicht:

Nederlands, Engels en wiskunde (vwo). Dit geldt ook voor de 

vakken die horen bij het gekozen profiel. Verder zijn ook

verplicht: levensbeschouwing, lichamelijke opvoeding, 

maatschappijleer en culturele en kunstzinnige vorming.

Profiel- en 
studiekeuze 

Bij het maken van je keuze kijk je naar jouw talenten met het oog

op je vervolgopleiding op de universiteit of het hoger beroeps-

onderwijs. De decanen en je mentor helpen je natuurlijk bij het 

maken van die keuze.

Het is belangrijk dat de school de leerlingen goed inzicht

geeft in de verschillende beroepsmogelijkheden. Daarom heeft

Spieringshoek naast de begeleiding door decanen een goed en

zeer actief netwerk van ouders voor bèta- en alfa/gammavakken

opgebouwd. Die ouders zijn werkzaam in diverse sectoren.

De betrokkenheid van ouders is groot en de ouders ondersteunen

de school hiermee in de studiekeuzebegeleiding.
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In onderstaand schema zie je hoe de school in elkaar zit en welke mogelijkheden wij bieden:

GYMNASIUM

6-jarige opleiding ter voorbereiding 
op het wetenschappelijk onderwijs 
(universiteit), met klassieke talen

GYMNASIUM 6

GYMNASIUM 5

GYMNASIUM 4

GYMNASIUM 3

GYMNASIUM 2

GYMNASIUMBRUGKLAS

ATHENEUM

6-jarige opleiding ter voorbereiding 
op het wetenschappelijk onderwijs 
(universiteit), met of zonder extra vak 
in de onderbouw (O&O, drama, sport 
of Spaans & VTO)

ATHENEUM 6

ATHENEUM 5

ATHENEUM 4

ATHENEUM 3

ATHENEUM 2

HAVO-/ATHENEUMBRUGKLAS

HAVO

5-jarige opleiding ter voorbereiding 
op het hoger beroepsonderwijs 
(hbo), met of zonder extra vak in de 
onderbouw (O&O, drama, sport of 
Spaans & VTO)

HAVO 5

HAVO 4

HAVO 3

HAVO 2

Opbouw 
van de school
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Eigentijdse middelen

Spieringshoek is een school met een prachtig vernieuwd gebouw voorzien van moderne 
hulpmiddelen om toekomstbestendig onderwijs te kunnen bieden. Zo hebben we een 
studiecentrum waar leerlingen in alle rust zelfstandig kunnen werken. De bibliotheek heeft 
een centrale plek in de school. Hier kunnen de leerlingen boeken lenen en op hun gemak 
een tijdschrift of krant lezen. In alle lokalen zijn touchscreens, waardoor in de lessen
actuele en verschillende soorten materialen worden gebruikt. Ook zijn er aparte lokalen 
en ruimtes waar computers en laptops gebruikt worden voor het onderwijs.

De kunstvakken worden gegeven in de hypermoderne kunstkelder.
In de innovatieve technasiumwerkplaats worden de vakken O&O en techniek gegeven.

De afgelopen jaren is landelijk veel aandacht uitgegaan naar taal- en rekenvaardigheden. 

Op Spieringshoek wordt al een aantal jaren extra aandacht besteed aan taal en rekenen. Dat is goed 

voor de eisen die het voortgezet onderwijs tegenwoordig aan leerlingen stelt. Daarom vinden wij op 

Spieringshoek taalverzorging, een grote woordenschat en goed kunnen rekenen heel belangrijk.

Taal en rekenen



Spieringshoek is meer dan presteren alleen. Naast de reguliere

lessen zijn er ook nog veel andere activiteiten. Die zijn leuk en

vaak bijzonder. Je leert om te gaan met anderen en dat is vaak

niet uit boeken te leren. Door eraan mee te doen wordt school ook 

afwisselend. Het kan ook zijn dat je mee wilt helpen die activiteiten 

te organiseren. Zo hebben we op school een actieve leerlingenraad, 

die bestaat uit twee werkgroepen:

1.  de werkgroep feesten en acties. Deze werkgroep organiseert 

bijvoorbeeld de disco’s en de Vastenaktie waarbij op een ludieke 

manier geld wordt ingezameld voor een goed doel.

2.  de werkgroep medezeggenschap. Deze groep leerlingen praat 

mee over allerlei zaken in de school (onderwijs, schoolregels 

enz.) en is daarvoor ook medeverantwoordelijk. De mening van 

de leerlingen telt.
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Meer dan

alleen cijfers 

Activiteiten waar je op Spieringshoek 
aan mee kunt doen:
Maatschappelijke stage - Vastenaktie - Klassenavonden - Sportdagen - Excursies - Disco’s  
Projecten - Leerlingenraad - You’ve got talent - Kunstatelier - enz…



De mentor
We vinden het belangrijk dat de leerlingen zich thuis voelen op 

onze school: weten bij wie je terechtkunt met je vragen; iemand die

samen met jou je studieresultaten in de gaten houdt; iemand die

met je praat als het misschien net iets minder gaat of iemand die je 

complimenteert als je een goed resultaat hebt behaald. Zo iemand 

is op Spieringshoek je mentor. Hij of zij is het aanspreekpunt voor 

leerlingen en ouders. De mentor is één van de docenten van je 

klas. Hij volgt het wel en wee van de leerlingen uit zijn groep. Hij 

bespreekt de studieresultaten met zijn collega’s, de leerlingen en 

met de ouders. Op de ouderavond heeft de mentor een belangrijke 

rol. De ouders en de leerlingen kunnen op de website van de 

school via een beveiligd portaal voor ouders en leerlingen de 

resultaten voor de vakken bekijken.

Afdelingsleider en leerlingcoördinator
Een belangrijke rol is ook weggelegd voor de leerlingcoördinator

en de afdelingsleider van de brugklas. Zij zorgen ervoor dat alles

binnen de brugklas op rolletjes loopt. Ze zijn het vangnet als het

nodig is en zorgen ervoor dat alle informatie op de juiste plek

terechtkomt. De afdelingsleider en de leerlingcoördinator zijn ook

de schakel met de basisscholen. Hierdoor laten we de overstap

naar het voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk verlopen.

Studiebegeleiding 
In het begin van het schooljaar oefenen de mentoren van de

brugklas met hun leerlingen de belangrijkste vaardigheden die

de leerlingen nodig hebben: het organiseren van huiswerk, uit

het hoofd leren, samenvatten en verslagen maken. In de brugklas

kunnen leerlingen in aanmerking komen voor steunlessen in

studievaardigheden en voor vakken waar ze moeite mee hebben. 

Verder is er een huiswerkklas om op school alvast een deel van je 

(huis)werk af te maken. Daarnaast geven enkele leerlingen uit de 

bovenbouw havo en vwo bijles. Zij kunnen je zo ook helpen met 

jouw huiswerk.

Gespecialiseerde zorg
De zorg van Spieringshoek gaat verder als dat nodig is. Er zijn

geschoolde docenten om extra ondersteuning te verlenen aan

leerlingen met leer- en gedragsproblemen en er werken op school

een schoolpsycholoog, een onderwijs ondersteuningsspecialist,

twee gezinsspecialisten en twee schoolverpleegkundigen.

Zij helpen leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Zo 

nodig worden leerlingen doorverwezen naar externe hulpverlening.

Spieringshoek werkt nauw samen met externe hulpverleners:

medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin, van Minters,

van Jeugdzorg, van Leerplicht en van Steunpunt Onderwijs.

Samen proberen wij leerlingen - als dat nodig is - weer op de rails

te krijgen. Verder zijn er op school mogelijkheden op het gebied

van sociale vaardigheids- of faalangsttraining.

Dyslexie
Voor kinderen die in het bezit zijn van een dyslexieverklaring, zijn 

er faciliteiten bij de toetsen en het examen. Daarnaast zijn er op 

school twee docenten Nederlands die opgeleid zijn om leerlingen 

op mogelijke dyslexie te screenen en om leerlingen met een

dyslexieprobleem te helpen.
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Informatie voor

ouders
Nieuwsbulletin

Om te beginnen hebben we een nieuwe rector. In dit Nieuwsbulletin leest u een interview met hem. Ook de pr-commissie wenst Michel  ter Laak veel plezier en succes toe in zijn functie van rector- bestuurder. Drie artikelen belichten de creatieve kant van ons curriculum. Verder mogen we onze school nog steeds met trots een technasium school noemen; hebben we dit schooljaar voor het laatst een bezoek  gebracht aan Unilever Vlaardingen; is de pilot ‘speed-

Van de redactie 

daten met studenten’ een succes gebleken; leest u over de ‘gym-nasiumavond’; vertelt het brugklasteam over de nieuwe opzet van de  ouder-kindgesprekken en heeft Spieringshoek dit jaar tijdens de vastenactie een recordbedrag opgehaald voor het goede doel.  Ook vertelt Koen Hoozemans uit V5 in dit Nieuwsbulletin over zijn bijzondere, buitenschoolse activiteiten. Heel veel leesplezier toegewenst!

SAPANA BADRI
Docent Nederlands/pr

Van de redactie          Klankbordbijeenkomst ouders          Goed nieuws technasium          Terug op Spieringshoek!          Nieuws van het brugklasteam          Mayonaisedag Unilever          Buitenschoolse activiteiten          Spieringshoek voor Afrika          De Driestuiversopera Kunsttentoonstelling          Examenconcert          De gymnasiumavond          Belangrijke data
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De meivakantie staat voor de deur en dus wordt het tijd voor ons om u op de hoogte te brengen van de stand van zaken op Spieringshoek. Wat is er in de afgelopen maanden veel gebeurd! Het was niet gemakkelijk om een selectie te maken uit alle onderwerpen die interessant kunnen zijn voor u.

April 2017

Elk jaar wordt er een ouderavond georganiseerd: de ouderavond 

aan het begin van het schooljaar, waarop ouders met elkaar 

en met de mentor kunnen kennismaken. Voor de brugklassen 

is er een tweede ouderavond in februari waarin de advisering 

wordt besproken. Nog voor de herfstvakantie heeft de mentor 

een gesprek met zijn of haar mentorleerlingen. In het eerste 

trimester vindt er nog een gesprek plaats waarbij de leerling en 

zijn ouder(s)/verzorger(s) aanwezig zijn. De mentor geeft naast de 

vaklessen ook elke lesweek een studieles en een mentorles.

Een goed contact tussen ouders, leerlingen en school is belangrijk. 
Daarom houden wij regelmatig contact met u. In de allereerste plaats doet 
de mentor dat, maar ook de vakdocenten kunnen contact opnemen. 

Ouderbijdragen
Ouderbijdragen technasium, theaterklas, sportklas, 

internationale klas.

Technasium: € 200 per jaar

Theaterklas: € 100 per jaar

Sportklas: € 100 per jaar

Internationale klas: € 200 per jaar

Toelating
Voor de toelating op Spieringshoek gelden de volgende 

belangrijke voorwaarden (A en B):

A. het advies van de basisschool en

B.  je moet in één van onderstaande plaatsen wonen of 

naar school gaan: Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, 

Maasland, Hoek van Holland, Pernis, Hoogvliet, 

Albrandswaard, Spijkenisse. 

Binnen Spieringshoek hebben we een havo-/

atheneumbrugklas en een gymnasiumbrugklas. Voor de 

toelating tot deze klassen gelden de volgende regels:

Havo-/atheneumbrugklas 
Wil een leerling toegelaten worden tot de havo-/

atheneumbrugklas, dan wordt alleen gekeken naar 

het advies van de basisschool. Tot deze klas word je 

toegelaten met een havo-, havo/vwo- of vwo-advies.

Gymnasiumbrugklas
Wil een leerling toegelaten worden tot de 

gymnasiumbrugklas, dan is een vwo-advies van de 

basisschool noodzakelijk.

N.B. In bijzondere gevallen nemen wij altijd contact 

op met de basisschool.

Cijfers en huiswerk
In ons digitale leerlingvolgsysteem (SOM) kun je zelf als leerling

zien welke cijfers je gehaald hebt en welk huiswerk er opgegeven

is. Ouders kunnen de resultaten en het huiswerk ook bekijken via

het ouderportaal (alleen met een eigen wachtwoord te openen).

Rapporten
Driemaal per jaar ontvangt elke leerling een rapport waarin per

vak een voortschrijdend gemiddelde staat. Tweemaal per jaar is

er een avond waarop ouders met docenten kunnen praten over de

resultaten van hun kind, de zogenaamde ‘tafeltjesavonden’.

Website en Nieuwsbulletin
Op www.spieringshoek.nl is alle informatie over onze school te

vinden, zoals roosters en informatie over het onderwijs. Behalve de 

cijfers en het huiswerk biedt het ouderportaal allerlei informatie 

die voor ouders van nut kan zijn. Ook via de mail, post of via hun 

kind kunnen ouders schriftelijke informatie ontvangen. Twee keer 

per jaar komt ons Nieuwsbulletin uit (digitaal).     

Ouderraad
Spieringshoek heeft een actieve ouderraad. Deze ouderraad vormt

een klankbord voor de directie, maar participeert ook actief in

allerlei activiteiten. Zo organiseert de ouderraad eenmaal per

jaar een zogenaamde algemene ouderavond over een speciaal

onderwerp.



Sg Spieringshoek
Scholengemeenschap voor gymnasium, 
atheneum en havo
Van der Brugghenlaan 2
3118 LA Schiedam

Tel : 010 - 470 64 22
E-mail: info@spieringshoek.nl

Rector-bestuurder plv.: mw. drs. A.M. van Grol
Afdelingsleider brugklas: 
mw. drs. A.M. Meijer-van Schijndel
Leerlingcoördinator brugklas:
mw. S.C. Fernández Quevedo

www.spieringshoek.nl

Informatieavonden:
Maandag 14 januari 2019 19.30 - 21.30 uur
Dinsdag 15 januari 2019  19.30 - 21.30 uur

Open Huis:
Donderdag 7 februari 2019  19.00 - 21.00 uur

Inschrijfperiode:
Woensdag 20 maart 2019 14.00 - 17.00 uur
Donderdag 21 maart 2019 15.00 - 17.00 uur
   19.00 - 21.00 uur
Vrijdag 22 maart 2019  15.00 - 17.00 uur
Zaterdag 23 maart 2019 10.00 - 12.00 uur

Ouders kunnen via internet vooraf een tijd afspreken 
om hun zoon of dochter in te schrijven. Wij adviseren 
u hiervan gebruik te maken. Let op de aankondiging 
op onze website.


