
Technasium
Sportklas

Kunst & theater
Cambridge Engels

Spaans in de brugklas

Dé school voor havo, atheneum 

en gymnasium



Kies je voor Sg Spieringshoek, dan kies je voor nét een beetje 

meer. Voor echt goed onderwijs, voor de beste leermiddelen 

en leuke schoolactiviteiten. En ook voor goede begeleiding, 

betrokken docenten en – vanuit onze katholieke identiteit - veel 

aandacht voor normen en waarden. 

Bij ons weet je waar je aan toe bent. We maken graag 

duidelijke afspraken en als er iets niet goed gaat, gaan we het 

gesprek met elkaar aan. Je mentor, de leerlingcoördinator, 

afdelingsleider, conciërges, docenten, antipestcoördinator of 

vertrouwenspersoon: je kunt altijd bij iemand terecht. De school 

oogt groot, maar voelt klein. 

 

We vinden het belangrijk dat jij je fijn voelt op school, want als 

je lekker in je vel zit, leer je het beste. Daarom doen we ook veel 

leuke dingen samen. Zo helpen we je uit te groeien tot een trotse 

Spieringshoeker die een waardevolle bijdrage gaat leveren aan 

de maatschappij. Dat is nogal wat, maar wij geloven in jou! We 

zullen alles doen om je te helpen jouw talenten te ontdekken en 

ontwikkelen, want iedereen is bijzonder!

Net een beetje meer

•  Onderzoekend leren op het Technasium

•   Sportklas 

•   Gebruik van eigen laptop naast je boeken 

•   Een eigen kunstatelier

•   Cambridge Engels

•   Gezonde school én altijd verse broodjes

•   Spaans en theater in de brugklas

•   Gave (wintersport)reizen

Zorg en begeleiding

Op Sg Spieringshoek kun je rekenen op professionele begeleiding 

bij bijvoorbeeld faalangst of dyslexie. Tijdens verschillende lessen 

werken we bovendien aan het vergroten van je zelfvertrouwen 

en respectvol met elkaar omgaan. Zo zorgen we ervoor dat 

Spieringshoek voor iedereen een fijne en veilige plek is.

Keuzes voor jou

Een deel van je lessen kun je zelf kiezen. Zo kun je bijvoorbeeld 

extra hulp bij een vak krijgen, je huiswerk maken of je kunt leuke 

activiteiten volgen waarin jouw interesses liggen.

Op Spieringshoek ga je ervoor!



Meeloopmiddagen
Wil je weten hoe het is om in de brugklas te zitten? Geef je dan op voor 

één van onze meeloopmiddagen! Onze brugklassers staan voor jullie 

klaar, ze nemen je mee naar de les en ze kunnen je precies vertellen hoe 

het is om in de brugklas te zitten. Nieuwsgierig? Meld je aan via 

spieringshoek.nl, dan houden wij een plek voor je vrij.

8  
dec

Meeloopmiddag

 14.00 tot 16.00 uur

2021

19  
jan

Meeloopmiddag

 14.00 tot 16.00 uur

2022

17  
dec

Meeloopmiddag

 14.00 tot 16.00 uur

2021

2
feb

Meeloopmiddag

 14.00 tot 16.00 uur

2022

Informatieavonden 
Tijdens onze informatieavonden laten wij jullie kennismaken met 

de school en ons onderwijs. We laten zien wat Sg Spieringshoek in 

petto heeft in de brugklas en vertellen meer over de begeleiding die 

wij onze leerlingen bieden. Uiteraard is er ook ruimte om vragen te 

stellen. Houd onze website in de gaten voor informatie over hoe 

deze avonden er dit jaar uit gaan zien.

25  
jan

Informatieavond

 Start 19.30 uur

2022

24  
jan

Informatieavond

 Start 19.30 uur 

2022

spieringshoek.nl



v Zien we je binnenkort op 
Sg Spieringshoek? 

Houd onze website en social media 
goed in de gaten voor updates over 
onze informatieavonden en ons
Open Huis op 3 februari 2022. Spieringshoeksg @Spieringshoek

spieringshoek.nl


