CSW Van de Perre
voor mavo, havo, vwo:
atheneum, gymnasium
en TTO

Kies je voor
CSW Van de Perre?

Griffioenstraat 17
4334 BK Middelburg
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De mavo-klas
Dan kies je voor een moderne school
met veel keuze aan opleidingen en
extra programma’s.
Je kunt kiezen voor de brugklassen mavo,
havo-coach, havo/vwo, atheneum of gymnasium. De twee laatstgenoemde brugklassen
kun je ook nog doen in een tweetalige programma (TTO).

In de mavo brugklas maak je kennis met allerlei
verschillende vakken en richtingen. Ook neem
je deel aan vakoverstijgende projectweken en
Talent Specials om te ontdekken waar jij goed
in bent. Je kunt met mavo namelijk verschillende kanten op! Ben je meer gericht op theorie, dan is ons mavo-XL programma zeker wat
voor jou. Met dit programma bereiden we je
voor op een overstap naar havo. Een veilige en
vertrouwde overstap, want mavo en havo zitten
in hetzelfde gebouw, met veel dezelfde docen-

ten en medeleerlingen. Ben je wat meer van de
praktijk, dan is het vak D&P een goede voorbereiding op het MBO. .

De havo-coachklas
Als het nog niet helemaal duidelijk is wat het
beste bij je past, mavo of havo, kies dan voor de
havo-coachklas. Je krijgt les op havoniveau en
deze brugklas biedt jou de mogelijkheid om rustig te ontdekken waar jij het beste op je plek bent.
Daarbij krijg je extra ondersteuning. Wordt het
mavo? Dan blijf je gewoon in hetzelfde gebouw!
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Wist je dat CSW Van de Perre
• het grootste gymnasium van Zeeland heeft?
• de enige school op Walcheren is met een aparte
atheneumklas?
• als enige school in Zeeland econasium aanbiedt?
• de havo-coachklas en de havo/vwo brugklas
aanbiedt om je rustig te laten ontdekken welk
niveau het beste bij je past?
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De havo/vwo-klas

De TTO-klas

CSW Van de Perre biedt ook

Havo is voor jou een goede richting en misschien zit er wel een atheneumleerling in jou.
Toch kies je liever nog even voor de veilige weg.
Ontdek dan in de havo/vwo-klas welke route jij
gaat volgen. Je krijgt les op havoniveau en bij
goede resultaten gaan we uitzoeken of atheneum passender is.

In het vwo volg je in de eerste drie leerjaren
TTO-atheneum of TTO-gymnasium 60% van je
lessen in het Engels én een extra uur Engels. In
no time denk en droom je in het Engels. Excursies naar o.a. Dover, Oxford, Den Haag, uitwisselingsprogramma’s met Sint-Niklaas, Keulen
en Polen en extra programma’s zoals EUMIND
brengen je in internationale sferen.

• Havo XL
• TweeTalig Onderwijs van vwo 1 t/m 6 met IB
• Plusprogramma’s talen zoals Cambridge, Delf en
Goethe
• Econasium vanaf vwo 4
• Sportklas (mavo, havo en vwo)

De atheneum-klas
Ben je vindingrijk? Snel van begrip? Heb je een
goed geheugen? Kun/wil jij goed zelfstandig
werken en leren? Als je jezelf herkent in deze
vragen kun jij zo maar de vwo-leerling zijn die
wij graag in onze atheneum-klas willen hebben. Uitdagend onderwijs dat je vanaf klas 1 al
voorbereidt op de academische wereld van de
universiteit.

It’s fun: sixty p
ercent of the
classes are in
English!
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De gymnasium-klas
Wil je nog meer verdieping en verbreding?
Wil je naast het reguliere vwo-programma ook
aandacht krijgen voor klassieke en culturele
vorming? Kies dan voor onze gymnasium-klas!
Veel extra activiteiten als excursies en gymnasiumdagen, aandacht voor het gymnasiale
onderwijs bij veel andere lessen en natuurlijk
Latijn vanaf klas 1, en Grieks vanaf klas 2.

Kijk op www.cswvandeperre.nl
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Havo XL

Econasium

Met havo XL krijg je alle kansen om na je
havo-diploma vwo te doen! In een extra vak
examen doen of een extra vak volgen in vwo
4? Met havo XL maken we jouw programma zo
passend mogelijk, zodat je voorbereid bent op
de overstap naar vwo 5.

Een sterk economieprogramma voor vwo-leerlingen met economische ambities in samenwerking met Tilburg University. Je krijgt vanaf vwo-4
extra lessen statistiek, bezoekt bedrijven en doet
onderzoek onder begeleiding van medewerkers
en studenten van de universiteit!

VTO (versterkt talenonderwijs)

Sportklas

Naast je gewone lessen kun je een uitdagend
programma volgen voor Duits (Goethe), Frans
(Delf ) en Engels (Cambridge). Door uitwisselingen en excursies leer je de Duitse, Franse en
Britse cultuur veel beter kennen. En je kunt deze
programma’s afsluiten met een examen.

Ben je sportief en zie je extra veel sporten wel
zitten? Kies dan direct voor de sportklas. Je specialiseert je dan in deze richting en je volgt geen
andere Talent Specials. Op de mavo volg je na
klas 2 het (extra) examenvak LO2 en op de havo
volg je vanaf klas 4 het (extra) examenvak BSM.

Kijk op onze site voor meer informatie over ons
nieuwe aanbod www.cswvandeperre.nl
www.facebook.com/CswVanDePerre of
www.instagram.com/cswperre/
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Voor alle niveaus is er een gevarieerd aanbod aan Talent Specials
Of je nu een taaltalent, kunstliefhebber, digitaal denkende ICT’er, sportfreak of wetenschapper van
de toekomst bent, bij CSW Van de Perre kun je helemaal gaan voor wat jou boeit!
Bij ICT en media Talent ga
je aan
de slag met het ontwerpe
n van
Apps & games

Onderwijsprijs Zeeland: 2015-2017:
De jury is zeer onder de indruk van deze inzending. Het is een inspirerend project. De school
heeft een inspirerend uitgangspunt: hoe maak je
excelleren boeiend?
Bron: Juryrapport project: Talent Special Experience
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