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Ontdek je talent
en word wie je bent
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Je gaat straks van je vertrouwde groep 8 naar de brugklas!
Dat zal in het begin vast even wennen zijn. We vinden 
het belangrijk dat je je snel thuis voelt op CSW. Vóór de 
zomervakantie kom je daarom al een paar keer op school 
om kennis te maken met je klas en je mentor. Ook nodigen
we jou met je ouders/verzorgers uit voor een kennis-
makingsgesprek. Na de zomervakantie start je met de 
introductiedagen. Zo leer je je klasgenoten en je mentor 
snel kennen en ontdek je hoe het schoolgebouw in 
elkaar zit.

CSW is één school met drie vestigingen: CSW Van de Perre, 
CSW Toorop Talent College en CSW Bestevaêr. Iedere school 
heeft zijn eigen plek en mogelijkheden. In deze brochure 
en op onze website lees je wat CSW jou te bieden heeft.

VEILIGE SCHOOL PERSOONLIJKE AANDACHT

JIJ EN DE ANDER

EIGENTIJDS ONDERWIJS

Je komt
een paar
keer op
school om
kennis te
maken

Je veilig voelen is een van de belangrijkste voorwaarden 
om je te kunnen ontwikkelen. Daarom bespreken we 
regelmatig met jou, je ouders/verzorgers en je mentor 
hoe het met je gaat. Daarbij kijken we niet alleen naar je 
resultaten, maar ook naar hoe jij je op school voelt. Heb 
je extra ondersteuning nodig? Samen onderzoeken we 
welke ondersteuning jij nodig hebt. Kun je wel wat extra 
uitdaging gebruiken? Prima, we hebben verschillende 
uitdagende programma’s die je soms met een klas, soms 
in een groepje of individueel kunt volgen.

CSW houdt óók rekening met anderen! Juist díe mensen 
die het zwaarder hebben, helpen we door het organiseren
van Goede Doelenacties. Zo nam een grote groep leer- 
krachten in oktober 2021 deel aan de Marathon van 
Amsterdam om geld op te halen voor KWF Kanker-
bestrijding. CSW staat bekend als een actieve Goede 
Doelenschool. Dat past helemaal bij onze identiteit!

CSW helpt je te ontdekken wat je talenten zijn! Waar 
ben je goed in, wat heeft je interesse? Samen gaan we op 
zoek naar mogelijkheden en kansen voor jou. Daarom 
kun je kiezen uit veel verschillende niveaus, klassen, 
Talent Specials en extra programma’s. De iPad is daarbij 
een handig leermiddel. Veel leermethodes die op de iPad
staan, zijn modern, interactief en altijd actueel. Ze be- 
reiden je voor op de wereld van nu en op de toekomst. 
De 21st century skills zoals samenwerken, creatief en 
kritisch denken, ICT-vaardigheden en mediawijsheid 
horen daar zeker bij! Op de iPad heb je altijd je boeken bij
je. Dat betekent ook een lichte schooltas. Verder kun je op
elk moment online je cijfers en agenda bekijken. Maar 
we doen niet alles online. Huiswerk maak je bij verschil-
lende vakken in je schrift, net als je aantekeningen.
Lees snel verder om meer te weten te komen over CSW 
Van de Perre, Toorop en Bestevaêr.

DAAN

ÉÉN SCHOLENGEMEENSCHAP,
DRIE SCHOLEN

JE KOMT EEN PAAR
KEER OP SCHOOL
OM KENNIS TE MAKEN
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In de mavo-brugklas maak je kennis met allerlei vakken en 
richtingen. Naast de reguliere vakken volg je een Talent 
Special en gedurende het jaar doe je verschillende loopbaan-
activiteiten. Zo kun je ontdekken wie jij nu bent, wat bij jou 
past, en wie je wil worden. Je kunt met mavo namelijk 
verschillende kanten op! Ben je gericht op theorie en wil je 
misschien doorstromen naar havo? Als je de juiste 
vakken kiest, houd je die mogelijkheid open. Wij 
bereiden je voor op een veilige en vertrouwde 
overstap, want mavo en havo zitten in hetzelfde 
gebouw.

Ben je meer van de praktijk, dan biedt het vak D&P (Diensten en 
Producten) met koken, techniek, fotografie en nog veel meer 
een goede voorbereiding op het mbo. Na een kennismaking 
met veel verschillende vakken kun je na leerjaar 2 een pakket 
kiezen dat helemaal op maat is! In ieder leerjaar staat een 
steruur (studie-, taal-, en rekenuur) op het rooster. Tijdens deze 
uren bieden we je extra ondersteuning of juist extra uitdaging 
voor verschillende vakken. Je kunt zelf kiezen voor welk vak je 
ondersteuning of uitdaging nodig hebt. Ook is het mogelijk 
om tijdens deze uren een faalangstreductietraining te volgen.

MARIT

Ik vind werken met de iPad fijn, want je kan 
geen boeken kwijtraken en hoeft niet met zo’n 
zware tas rond te lopen. En via Quizlet kun je 
bijvoorbeeld makkelijk Engelse woordjes leren. 
Engels is ook mijn favoriete vak!

CSW Van de Perre
Ruime keuze aan opleidingen



Wist je dat…
 CSW Van de Perre een leerlingvereniging heeft die elk jaar 
toffe activiteiten organiseert? Deze vereniging heet De Schim, 
wordt gerund door scholieren en aangestuurd door drie 
docenten. De Schim is onder andere verantwoordelijk voor 
de pannenkoekenavond en het spetterende Nieuwjaarsgala. 
Vanaf klas 3 kun je lid worden van De Schim en jezelf ontwik-
kelen tot een echte organisator!

 CSW Van de Perre een eigen debatclub heeft? Deze heet 
Polyhymnia en is opgericht voor en door leerlingen die geïnte-
resseerd zijn in maatschappelijke thema’s. Elke week wordt er 
onder begeleiding van docenten gedebatteerd over (actuele) 
onderwerpen. Denk aan het leenstelsel voor studenten en de 
klimaatcrisis. Polyhymnia bestaat voornamelijk uit bovenbouw- 
leerlingen, maar ook enthousiaste onderbouwers zijn van 
harte welkom!

 CSW Van de Perre een GSA heeft? Deze afkorting staat voor 
Gender and Sexuality Alliance. Op CSW mag je zijn wie je 
bent, ongeacht religie, ras, huidskleur, geslacht, nationaliteit 
of wat dan ook. De GSA is een groep leerlingen die - onder 
begeleiding van enkele docenten - bijeenkomsten/activiteiten 
organiseert om de acceptatie van lhbt-leerlingen te bevor-
deren.

 CSW Van de Perre onderdeel uitmaakt van CSW Spotlight 
on Stage? Dit is een soort talentfestival voor leerlingen van 
alle CSW-vestigingen. Ben je goed in dansen, zingen, toneel-
spelen of wil je juist wat nieuws leren? Dan biedt CSW Spot-
light on Stage jou een podium! Dit project is tijdens school-
jaar 2021/22 opgestart en resulteerde in een spetterende 
eindshow in de Stadsschouwburg Middelburg. 

 Je op CSW Van de Perre versterkt taalonderwijs kan 
volgen? Leerlingen die een talenknobbel hebben en buiten-
om de reguliere lessen Engels, Frans en Duits zich willen 
verdiepen in (een van) deze talen, kunnen zich aanmelden 
voor het Cambridge-programma, het DELF-programma en/of 
het Goetheprogramma.



Schrijf alles in je planagenda! 
Je krijgt veel meer huiswerk 
en toetsen dan op de basis- 
school, dus het is belangrijk 
om alles goed te plannen.

LISA

Ga naar de schoolfeesten! We 
hebben tot nu toe al de pannen-
koekenavond en Fright Night gehad. 
Hier leer je ook nieuwe mensen 
kennen en feestjes zijn altijd leuk.

FELINESOPHIE
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CSW Van de Perre
Persoonlijk, praktijkgericht en pakkend onderwijs

DE HAVO-COACHKLAS DE HAVO-KLAS
Havo is voor jou de goede richting als je geïnteresseerd bent 
in zowel theorie als in praktijk. Dat wat je leert tijdens de 
lessen (theorie) kun je toepassen in de projectweken en bij 
de Talent Specials (praktijk). Tijdens die momenten leer je 
ook samenwerken en haal je de buitenwereld binnen de 
school. Vanaf klas 2 is er meer aandacht voor wat je later wil 
worden, welke opleiding daarvoor nodig is en welke vakken 
je daarvoor moet kiezen aan het begin van klas 3. Op CSW 
kun je kiezen uit veel vakken. We vinden het heel belang-
rijk dat je zelf betrokken bent bij je eigen leerproces, zodat je 
goed voorbereid wordt op een over- stap naar het hbo of 
het vwo.

Je krijgt les op havo-niveau en deze brugklas biedt jou de 
mogelijkheid om te ontdekken waar jij het beste op je plek 
bent. Samen met je mentor en de studiecoach gaan we dat 
bekijken. In de havo-coachklas ben je in de eerste helft van 
het schooljaar bezig met het leggen van de basis: hoe leer 
ik, hoe plan ik mijn werk, hoe maak ik huiswerk en welke 
ICT-vaardigheden heb ik nodig. In de tweede helft van het 
schooljaar kijken we of je misschien extra hulp nodig hebt 
bij taal en rekenen. Je kunt dan extra les krijgen in bijvoor-
beeld begrijpend lezen, werkwoordspelling of rekenen. Of 
je nu na leerjaar 1 naar mavo of naar havo gaat: CSW Van de 
Perre biedt het allemaal aan op één vestiging.



NIEUW: HAVO-P! Waarom FENNA voor HAVO-P kiest:
Wat is de reden dat jij voor HavoP hebt gekozen?
”Het leek mij een goede manier om me alvast voor te bereiden op het 
hbo. Mijn ouders dachten hier ook zo over. Ik weet nog niet precies 
welke opleiding ik wil gaan doen, dus misschien helpt dit vak hierbij.”
 
Hoe zien de lessen eruit?
”Elke donderdag hebben we twee uur HavoP en werken we in groepjes 
aan een project. In de eerste periode moesten we een nieuw schoolplein 
ontwikkelen voor CSW. Daar kwam best wat bij kijken. We moesten 
bijvoorbeeld rekening houden met het budget en een enquête onder 
leerlingen afnemen. Iedereen had een rol; ik was kwaliteitsbewaker.”
 
Hoe bevalt HavoP tot nu toe?
”Goed! Ik vind het een leuke ervaring. De 
eindpresentatie van ons eerste project 
deden we bijvoorbeeld op de HZ. Je 
leert goed samenwerken, commu-
niceren en presenteren. Nu ga ik 
met mijn groepje aan de slag 
voor Zorgstroom. Weer 
een mooie uitdaging!”

In de onderbouw zijn er veel projecten en Talent Specials 
waarbij theorie en praktijk samenkomen. Bij het vak HavoP 
in de bovenbouw kun je hier ook elke week mee aan de 
slag. Sinds schooljaar 2022/23 kunnen leerlingen in Havo 4 
op CSW Van de Perre dit vak volgen. De P staat hierbij voor 
het woord ’praktijk’. HavoP is een landelijke pilot in samen-
werking met SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling) en 
andere middelbare scholen uit het land. Bij HavoP staat het 
denken en doen vanuit de praktijk centraal. Het doel is om 
havoleerlingen meer te motiveren voor hun schoolwerk en 
hen beter voor te bereiden op een vervolgopleiding. Om dit 
te realiseren werken wij samen met lokale bedrijven en de 
HZ. Fenna Sander is één van de leerlingen die voor HavoP 
heeft gekozen. Waarom? Lees het interview hiernaast!



Wil je op het vwo nog meer verdieping en verbreding? Ben 
je nieuwsgierig en heb je een brede belangstelling? Wil je 
graag meer weten over de taal en cultuur van de Grieken en 
de Romeinen? Kies dan voor onze gymnasium-klas! Op dit 
niveau krijg je vanaf klas 1 het vak Latijnse taal en cultuur en 

vanaf klas 2 Griekse taal en cultuur. 
Naast het leren van beide talen kom je 
ook veel te weten over de geschiedenis 
en de mythologie. Wat je leert bij Grieks 
en Latijn komt je bij de andere vakken 
goed van pas. Zo zijn er veel overeen-
komsten met andere talen. En je ont- 
wikkelt analytische vaardigheden die je 
ook helpen bij vakken als geschiedenis 

en wiskunde. Andersom is er bij veel vakken aandacht voor 
het gymnasiale onderwijs. We organiseren elk jaar excursies 
en gymnasiumdagen. In klas 5 voeren we een Griekse trage-
die op en maken we een onvergetelijke reis naar Rome. 
Bellissimo!

DE GYMNASiUM-KLAS
Ben je vindingrijk, snel van begrip en kritisch als het nodig 
is? En heb je een brede interesse en goed geheugen? Dan is 
de atheneum-klas echt iets voor jou! Op dit niveau is zelf- 
standig werken en leren de norm. Wij bieden uitdagend 
onderwijs, dat jou vanaf de brugklas al voorbereidt op de 
academische wereld van de universiteit.

DE ATHENEUM-KLAS

PIETRO

Mijn favoriete plek in de 
school? De rode banken bij 
de ingang! Bijna de hele 
klas zit daar in de pauzes. 
Heel gezellig!

CSW Van de Perre
Voorbereid op de academische wereld

DE WERELD
ONTDEKKEN!



In het tweetalige atheneum of gymnasium volg je in de eerste
drie leerjaren meer dan 60% van je lessen in het Engels én je 
hebt een extra uur ‘fluency’. Voor je het weet 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, Engelstalig theater en
sportactiviteiten brengen je in internationale sferen. Na drie 
jaar haal je je Cambridge-certificaat en volg je in de boven-
bouw het pre-academische International Baccalaureate- 
programma. Dit is een internationaal erkend diploma.
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Of je nu een taaltalent, kunstliefhebber, digitaal denkende
ICT’er, sportfreak, ondernemer 
of wetenschapper van 
de toekomst bent; 
bij CSW Van de Perre 
kun je helemaal gaan 
voor wat jou boeit!

JOUW TOEKOMST

60% van je lessen
in het Engels

VERONA

Soms komen we uit de les en 
praten we op de gang nog 
steeds Engels met elkaar, 
zonder dat we het doorhebben!



Talent Specials

business & logistics

ARTS & CULTURE ICT & MEDIA
Language &
Internationalization

Science & technologySPORTS & HEALTH

CSW Van de Perre
Ontwikkel jouw persoonlijke vaardigheden

CSW HELPT JOU TE ONTDEKKEN
WAT JOUW TALENTEN ZIJN!

 Elke woensdag volg je de eerste twee uur een 
 door jou gekozen Talent Special. Het verschil 
met standaardlessen is dat je vooral praktisch bezig 
bent met je eigen special. Bij Science & Technology 
ga je bijvoorbeeld zelf drop maken en bij Business & 
Logistics leer je een eigen webshop opzetten. Gaaf, toch?!

Meneer De Kruijff
Coördinator Talent Specials



Tijdens de projectweken in klas 1 en 2 sta je voor uitdagingen 
van niveau. Je bent een week lang bezig met een project over
een actueel onderwerp. Een bezoek aan het Bevrijdings-
museum Zeeland in Nieuwdorp is bijvoorbeeld onderdeel 
van het project ‘Oorlog en vrede’ en bij het project ‘Zeeuws 
Duurzaam Wonen’ ontwerp jij een duurzame woonwijk. 
Ook hebben we tijdens projectweken aandacht voor goede 
doelen. Zo geven we jou mee waar onze school voor staat.

PROJECTWEKEN
Op onze school is er een peer group voor leerlingen met 
kenmerken van (hoog)begaafdheid. Deze leerlingen - met 
dezelfde interesses - ontmoeten elkaar regelmatig in één 
van de lokalen op school. Er is ruimte voor eigen invulling, 
leuke gesprekken, experimenten en spellen.

TALENT EN DIVERSITEIT

KOM IN ACTIE VOOR
EEN GOED DOEL!



CSW Toorop Talent College is een kleine, veilige school met 
ongeveer 380 leerlingen. Op CSW Toorop Talent College 
kies jij samen met je mentor en je leraren je eigen weg uit 
een breed aanbod van talentklassen. Je ontdekt wat je 
talenten zijn, zodat je goede keuzes kunt maken voor later, 
zoals de keuze voor een beroepsopleiding die goed bij jou 
past. Je werkt en leert in klassen en op leerpleinen en krijgt 
de begeleiding die je daarbij nodig hebt. Naast 
alle lessen in de school, vinden er ook andere 
activiteiten plaats zoals stages, sportdagen, 
schoolkampen (klas 2 en 4) en leuke feesten.

KIES JE EIGEN WEG Ondersteuning Kl@s-X
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Kl@s-X is een speciale plek binnen CSW Toorop Talent 
College waar leerlingen tijdelijk in een rustige en over- 
zichtelijke omgeving onder begeleiding kunnen werken. 
Kl@s-X is voor leerlingen uit alle klassen en met allerlei 
hulpvragen. Zo worden leerlingen begeleid bij vakken die ze 
moeilijk vinden, bij het plannen en structureren van hun 
schoolwerk, maar ook voor hulp bij motivatie. 

In de Talentklas Techniek hebben 
we zelf een race-auto gemaakt. 
Dit was leuk maar ook leerzaam, 
want we moesten verschillende 
gereedschappen gebruiken.

NATHAN

Mijn tip? Doe je best op school, 
want dan is het gewoon leuk! 
Je leert van alles, zoals maaltijden 
koken en dingen programmeren.

DISHEN

CSW Toorop Talent College
Ontdek en ontwikkel jouw talenten

KIES VOOR EEN GEZELLIGE
EN PERSOONLIJKE SCHOOL



 We kunnen niet van alle 
 kinderen dezelfde sterren 
maken, maar we kunnen ze wel 
allemaal laten stralen. Daar doen 
we het voor!

Mevrouw Groenescheij-Deinum

ANIMATION & GAMEDESIGN

Talentklassen

KUNST KOKEN

Sport & GEZONDHEID Techniek

JE ONTdekt wat je
talenten zijn

NATUUR



RALF

Ik ben best wel sportief en creatief. 
En ik werk graag met m'n handen. 
Daarom heb ik voor Toorop gekozen.

NISHA

Mijn favoriete vak is Natuur. Je 
leert daar meer over dieren en 
planten. Laatst mocht ik met een 
klasgenoot de geiten hier op 
school eten geven, haha!

CSW Toorop Talent College
Naar school in een vertrouwde omgeving

Iedere leerling
heeft talent!



OWEN

In de eerste week van school 
gingen we bowlen met de klas. 
Ik heb toen nieuwe vrienden 
gemaakt en bowlen is sowieso 
leuk om te doen.

Norah

Kies uit het aanbod 
talentklassen

Bij Kunst zijn we bezig met tekenen 
in perspectief. Eerst moesten we 
een foto maken van een landschap 
in de buurt en nu tekenen we dat 
na. Best moeilijk, maar leuk!



Wij willen dat jij je veilig en gezien voelt op school. Daarom 
begin je elke ochtend je dag met je eigen klas. Wij noemen 
dat de dagstart met je stamgroep. Daarnaast heb je elke week 
een gesprek met je coach. Je bespreekt wat je leerdoelen 
zijn voor die week, wat je wilt bereiken, waar je goed in bent 

en hoe je je verder gaat ontwikkelen. Je praat ook 
samen over wat je lastig vindt op school en waar je 

hulp bij nodig hebt.

GERICHTE AANDACHT 

GEPERSONALISEERD LEREN

JIJ WORDT GEZIEN

JOUW NIVEAU, JOUW TEMPO
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Je werkt op je eigen niveau en op je eigen tempo 
aan je leerdoelen. Dit doe je met behulp van een 

online leeromgeving. Je werkt op een iPad. 
Elke dag zijn er verschillende leeractivi-

teiten, zoals workshops, uitlegmomen- 
ten en labsessies. Deze volg je samen 

met de andere leerlingen van 
je stamgroep of met de leer- 

lingen die op hetzelfde 
niveau of tempo als jij 
werken. Iedereen leert op 
zijn eigen manier, daar- 
om gebruiken we ver- 
schillende werkvormen.

CSW Bestevaêr is een persoonlijke en kleinschalige school. 
Dat zijn we altijd geweest en sinds we gepersonaliseerd leren 
zijn we nóg persoonlijker. Bij ons krijg je je eigen coach, die 
elke week een gesprekje met je heeft over wat je hebt gedaan 
en geleerd, en samen met jou naar je studievoortgang kijkt. 
Jij staat daarbij centraal.

Op CSW Bestevaêr kun je je schoolwerk doen op 
een manier die je nergens anders in Zeeland vindt. 
Je werkt binnen je klas op je eigen niveau, op je 
eigen tempo. We noemen dat Gepersonaliseerd 
Leren. Samen met je coach en vakdocenten 
bepaal je welke leerstof bij jou past, zodat het 
niet te moeilijk, maar ook niet te makkelijk 
voor je is. De docent 
bepaalt welke doe- 
len je gaat halen en 
samen kijk je hoe je 
dat gaat doen. Als 
het goed gaat, kun je vakken 
op een hoger niveau volgen.

KALLE

Hoe ik het op de middelbare vind? 
Soms krijgen we een beetje veel 
huiswerk, maar de sfeer is leuk!

CSW Bestevaêr
Krijg aandacht die je nodig hebt



Om goed te kunnen leren is het belangrijk dat je leert je 
schoolwerk goed te plannen. Dit betekent dat je weet wat je 
moet doen en ook wanneer je dit moet doen. Je leert dit van 
je coach en vakdocenten. Als je je werk goed plant en op 
school goed doorwerkt, heb je minder huiswerk.

JOUW PLANNING

Bij Gepersonaliseerd Leren kun je werken op verschillende 
niveaus. In overleg met je meester of juf van groep 8 bepalen
we op welk niveau je begint op CSW. Na de eerste periode 
kijken we hoe het is gegaan. Daagt het vak je voldoende uit? 
Dan zit je goed en werk je verder op hetzelfde niveau.
Ben je goed in een vak? Dan kun je dat vak volgen op een 
niveau dat iets hoger ligt. Je werkt op een hoger niveau, 
maar je blijft gewoon in dezelfde stamgroep. Pas na twee 
jaar stroom je uit naar de richting waar je uiteindelijk 
examen in zult gaan doen.
Dát is Gepersonaliseerd Leren op CSW Bestevaêr!

VMBO-BASIS, KADER, MAVO OF HAVO

Natuurlijk krijg je op CSW Bestevaêr gewoon les. Wij 
vinden het ook heel belangrijk om regelmatig ’ongewoon’ 
les te geven. We hebben projecten en cultuurdagen met 
interessante gastlessen. Ook gaan we 
naar ’buiten’ om daar te leren. In klas 
2 en 4 gaan we op kamp. Elk jaar 
organiseren we een goede doelen-
actie en we houden ervan een 
feestje te vieren. Of dat nu is met je 
klas op school, tijdens één van de 
disco’s of tijdens de eindexamen- 
jaar-barbecue. Genoeg om 
je tijd op CSW Bestevaêr 
extra leuk te maken!

Elke dag anders

JESSIN

Wil jij onderwijs dat gericht is op jou, 
binnen een school waar je je thuis Voelt?



DAG van de leerling 20 DECEMBER
08.35-09.20
Coaching

09.20-09.50
Dagstart

09.50-10.00

10.00-10.40
Workshoptijd

10.40-11.20
Lezing

11.20-11.30
Seminar

11.30-12.50
Talent Special

12.50-13.20

13.20-14.00
Labsessie

14.00-14.40
Workshoptijd

14.40-14.50

14.50-15.30
Gym

Mijn tredevakken
Nederlands trede 6 (rood)
Engels trede 4 (rood)
Wiskunde trede 7 (wit)
Frans trede 6 (rood)

Mijn themavakken
Geschiedenis (rood)
Aardrijkskunde (wit)
Biologie (wit)
NaSk (rood)

Wiskunde Duits Frans Nederlands

Engels

Geschiedenis NaSk LO Kunst

Aardrijkskunde Techniek Biologie Economie
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CSW Bestevaêr
Een dag bij gepersonaliseerd leren

Ik begin de dag met het wekelijkse gesprek met mijn coach.
Ik vind het fijn dat we even samen kunnen bespreken hoe 
het gaat. Ik bespreek de reflectie die ik vorige week heb
geschreven. Samen kijken we welke doelen ik heb en waar
ik komende week nog aan ga werken. Het coachgesprek 
duurt een kwartier. De rest van de tijd leer ik in de aula 
nog even voor de check van wiskunde.

Elke dag is er een dagstart met mijn stamgroep. Hier spreken 
we de activiteiten van de dag door, maken we onze 
planning, kijken we het nieuws en praten we hier over na.

Pauze

In de workshoptijd werk ik aan twee werkdoelen voor
Nederlands en bereid ik mij voor op de kernactiviteit van
Engels voor morgen.

We starten bij geschiedenis met een nieuw thema de tijd
van de Grieken en de Romeinen. Ik volg amen met alle
leerlingen uit mijn jaar de introductielezing in de aula.

Ik heb een check van wiskunde over voorrangregels. 
Wiskunde is mijn beste vak, ik werk hiervoor op een hoger
niveau. Door het maken van de check kan ik zien wat ik al
weet en waar ik nog aan moet werken.

Ik heb gekozen voro culinair. Vandaag maken we een
broodje gezond. We leren hoe lang we een ei moeten 
koken en we bakken zelf de broodjes af in de oven.

Gezellig met mijn vrienden eten in de aula.

Gelijk door naar een labsessie van biologie. We werken aan 
het thema fotosynthese. Vandaag wek ik met de microscoop.

Ik stel nog wat vragen aan mijn docent Biologie en ik werk
zelfstandig aan twee werkdoelen van Aardrijkskunde.

Pauze

Met mijn stamgroep heb ik gymles. Vandaag gaan we 
springen. Ik vind sport heel leuk. Daarom heb ik naast 
Culinair ook de Talent Special Sport gekozen, zodat ik 
nog twee extra uren mag gymmen elke week. 



Op CSW Bestevaêr kun je kiezen uit zeven Talent 
Specials: Muziek, Techniek, Culinair, Kunst, 
Science, Sport en Toneel. Je krijgt twee-
maal twee lesuren per week Talent Specials.
In het eerste en tweede leerjaar volg je 
vier van de zes Talent Specials. Je kunt 
dus kiezen wat bij jou past, om zo je 
talent verder te ontwikkelen. En als je je 
Talent Special echt heel leuk vindt, kun 
je er in de bovenbouw mee verder!

TALENT SPECIALS

Talent Specials

Techniek Kunst

 Ik geef de Talent Special 
 Culinair. Hier maken we 
veel verschillende gerechten, 
die je ook nog eens zelf mag 
opeten! Klinkt niet verkeerd, 
hè?

Mevrouw El Bekkaoui

2x PER WEEK
2 LESUREN

SCIENCE

CULINAIR Toneel

Sport

MUZIEK



Een belangrijk onderdeel van de vrijeschool is het periode- 
onderwijs. 
Iedere schooldag start met twee lesuren waarin één vak 
centraal staat. Dat noemen we een periode. Zo’n periode kan
over allerlei vakken gaan zoals Sterrenkunde, Nederlands of 
Natuurkunde. In de periode Geschiedenis gaat het bijvoor-
beeld over de grote ontdekkingsreizigers en uitvinders. Op 
deze manier kun je je echt verdiepen in een vak en het beter 
begrijpen. Je verwerkt in deze periodelessen de lesstof in je 

eigen schrift. Hierin maak je verslagen, tekeningen en 
opdrachten. Zo maak je je eigen ‘lesboek’ en omdat je 

het helemaal zelf hebt gemaakt ken je de lesstof al 
behoorlijk goed als je moet gaan leren voor een 
proefwerk. Na dit periodeonderwijs beginnen de 
vaklessen zoals Nederlands, Engels, en wiskunde. 
Daarnaast krijg je ook een aantal Podium- ,Kunst-, 
Ambachts-, en Bewegingsvakken. Denk maar eens 
aan houtbewerking, hoeden maken, gym, toneel, 
euritmie/dans, muziek, tekenen en schilderen. 
Zo leer je op de vrijeschool met je hoofd, je hart en je 
handen!

Op de vrijeschool krijg je dus een brede ontwikkeling.
Je leert niet alleen door te denken, maar ook door te 
doen en te beleven. Hierdoor ontwikkel je samen- 
werken, doorzetten, zelfvertrouwen en ontdek je je 
talenten. Je ontwikkelt je dus ook op sociaal en op 
kunstzinnig gebied.

Periodeonderwijs, vaklessen 
en kunstzinnige ontwikkelingOp de vrijeschool kun je mavo, havo of vwo volgen. In de 

klas zitten leerlingen met verschillende niveaus door elkaar; 
zo leer je ook van elkaar. We bieden op het CSW in ieder 
geval drie leerjaren vrijeschoolonderwijs aan. Vanaf het 
vierde jaar stroom je verder. Je kunt hoe dan ook een volle-
dig schooltraject volgen binnen CSW.  
We bereiden je voor op het eind-
examen, maar school is méér 
dan alleen dat. Het is een heel 
belangrijke tijd in je leven. Je 
kunt beter leren als je het leren 
afwisselt met samenwerken, 
werken met je handen en ook 
met creatieve vakken 
zoals toneel en 
schilderen. Op de 
vrijeschool leer je 
met je hoofd, 
hart en handen! 

Wat is de vrijeschool? 

Ik vind het fijn om in één klaslokaal 
les te krijgen. In de vakken zit 
genoeg afwisseling. We mogen veel 
zelfstandig doen, maar de docenten 
zijn aardig en helpen als dat nodig is. 
Mijn favoriete vak? Muziek!

DJULEZ

CSW Bestevaêr - vrijeschool
Werken en leren met je hoofd, hart en handen

Wil je naast leervakken ÓÓk 
creatieve en bewegingsvakken?



Wij bereiden je ook voor op je eindexamen, maar 
school is méér dan alleen dat: het is een heel belang- 
rijke tijd in je leven! Je kunt beter leren als je het 
leren afwisselt met samenwerken, met werken met 
je handen en met creatieve vakken, zoals schilderen 
of toneel. Je maakt dingen waar je iets aan hebt. Zo 
maak je bijvoorbeeld bij textiel een eigen 
hoed of tas en leer je bij handvaardigheid 
met hout te werken. Op deze manier 
maak je kennis met ambachtelijke vakken,
maar ben je ondertussen bijvoorbeeld 
ook wiskundig bezig, omdat je bere- 
keningen maakt. Zo ben je aan het 
leren met je hoofd, je hart en je 
handen.

Andere vakken

FLEUR TYCHO

EEN GOEDE SFEER EN
VEEL SAMENWERKEN



ONDERSTEUNING
Het maakt niet uit welke opleiding je volgt, iedereen heeft 
wel eens hulp nodig. Voor de één is dat extra uitleg bij 
wiskunde of begeleiding bij het huiswerk. Voor de ander is 
dat een luisterend oor, omdat er problemen zijn. Het doel 
van ondersteuning is dat je gehoord én geholpen wordt.
De eerste personen bij wie je altijd kunt aankloppen, zijn je 
vakdocent en mentor. Zij helpen je bij het beter begrijpen 
van het vak en houden in de gaten of het goed met je gaat.

Heb je meer of andere hulp nodig? Dan schakelen we in 
overleg met jou en je ouders/verzorgers de ondersteunings-
coördinator in. Samen onderzoeken we wat jij nodig hebt.
Faalangstreductietraining? De huiswerkklas in ons onder-
steuningscentrum? Begeleiding bij dyslexie of dyscalculie? 
Of gewoon een rustige ruimte om te leren?

Geef het aan bij het kennismakingsgesprek of bij je mentor 
en samen gaan we ermee aan de slag! We hebben namelijk 
heel veel mensen die voor je klaar staan.

Ondersteuning/begeleiding
Iedereen heeft wel eens hulp nodig

NURAINI



25 en 31 januari*
(aanvang 19.00 uur)

7 februari*
(14.00 uur - 20.00 uur)

23, 25 en 31 januari en 2 februari*
(aanvang 19.30 uur)

8 februari*
(14.00 uur - 20.00 uur)

24 en 30 januari* 
(aanvang 19.00 uur)

6 februari* 
(14.00 uur - 20.00 uur)

ENKELVOUDIG ADVIES
Adviezen Brugklas/niveau

Minimaal advies Maximale plaatsing

VMBO-B VMBO-BK
VMBO-K VMBO-BK
MAVO MAVO
HAVO HAVO
VWO VWO-Atheneum
 VWO-Gymnasium
 VWO-Atheneum TTO
 VWO-Gymnasium TTO

Gemengd advies
Adviezen Brugklas/niveau

Minimaal advies Maximale plaatsing

VMBO-BK/MAVO MAVO
MAVO/HAVO HAVO-coachklas
HAVO/VWO VWO-Atheneum

CSW Toorop Talent College
(VMBO)
Gen. Eisenhowerlaan 25
433 BP Middelburg
(0118) 652100

VOORLICHTINGSAVONDSCHOLEN

CSW Van de Perre
(MAVO, HAVO en VWO)
Griffioenstraat 17
4334 BK Middelburg
(0118) 652100

CSW Bestevaêr
(VMBO, MAVO, HAVO en 
vrijeschool (MAVO/HAVO/VWO)
Bossenburghpad 10
4385 CJ Vlissingen
(0118) 652100

OPEN DAG
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*Raadpleeg altijd onze website voor de meest actuele informatie.

Plaatsingsadviezen



Ontdek je talent
en word wie je bent

www.cswalcheren.nl


