Voor groep 8
Jij komt toch ook naar
het Stedelijk College
Eindhoven?
Kijk voor meer informatie op
www.stedelijkcollege.nl

Zit jij in Groep 8 en denk je erover na om
naar het Stedelijk College Eindhoven te
komen? Wij weten als geen ander dat het
eerste jaar op de middelbare school best
spannend kan zijn. Een nieuwe school,
nieuwe klasgenoten en nieuwe vakken.

Start op ‘t Stedelijk
Henegouwenlaan of Oude Bossche Baan

Wij willen dat je je vanaf dag één meteen thuis voelt.
Daarom organiseren wij verschillende leuke activiteiten, zoals ons jaarlijkse schoolkamp. Wil je alvast een

Daar vind je informatie speciaal voor groep 8 en kun je alvast

kijkje nemen? Kijk dan eens op het Youtubekanaal

een kijkje nemen op onze locaties.

van Stedelijk College TV. Tot volgend schooljaar?!

youtube.com/user/stedelijkcollegeTV
Henegouwenlaan

Oude Bossche Baan

Open dagen

vwo (gymnasium-atheneum)

vmbo en mavo

2019

Algemene informatieavond

Algemene informatieavond

Vrijdag 25 januari van 18.30 tot 21.00 uur

voor groep 7 en 8 met

voor groep 7 en 8 met

Zaterdag 26 januari van 11.00 tot 14.00 uur

minilessen.

workshops.

Maandag 12 november

Dinsdag 27 november

Aanvang: 18.30 uur

Aanvang: 19.00 uur

Aanmelden

Aanmelden

eerste jaar

eerste jaar

Maandag 11 maart

Maandag 11 maart

van 19.00 tot 21.00 uur

van 17.00 tot 21.00 uur

Dinsdag 12 maart

Dinsdag 12 maart

van 19.00 tot 21.00 uur

van 17.00 tot 21.00 uur

Woensdag 13 maart

Woensdag 13 maart

van 14.00 tot 16.00 uur

van 13.00 tot 16.00 uur

-havo-mavo

Download
de gratis
app

Meteen
de juiste
keuze
Welkom op het Stedelijk College Eindhoven! Onze school heeft een breed onderwijsaanbod met
opleidingen van alle niveaus, van vmbo tot (tweetalige) mavo, en van havo t/m vwo gymnasium.
En dat alles van hoge kwaliteit.
Leerlingen hebben diverse talenten. Het is onze taak om op zoek te gaan naar die talenten en ze samen te helpen

Henegouwenlaan

Oude Bossche Baan

Henegouwenlaan 2

Oude Bossche Baan 20

gaan komen na hun actieve schoolcarrière. Daarbij begeleiden wij de leerlingen intensief bij een weloverwogen beroeps-

5628 WK Eindhoven

5624 AA Eindhoven

en studiekeuze. Woorden als verantwoordelijkheid en creativiteit zijn voor ons heel belangrijk. Vanuit een veilige,

T: 040-264 57 77

T: 040-264 53 64

inspirerende, uitdagende en respectvolle omgeving in Eindhoven vertalen wij samen met jou, jouw talenten naar kansen.

E: henegouwenlaan@

E: oudebosschebaan@

Het Stedelijk College Eindhoven wil de leerling zo vormen, dat hij/zij kan functioneren in een internationaal georiënteerde

stedelijkcollege.nl

stedelijkcollege.nl

ontwikkelen. Onze collega’s bereiden onze leerlingen voor op het vervolgonderwijs en op de samenleving waar zij in terecht

en multiculturele samenleving. Meteen de juiste keuze!

www.stedelijkcollege.nl

www.stedelijkcollege.nl

Henegouwenlaan
Onze locatie Henegouwenlaan biedt
kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan
op vwo (gymnasium- en atheneum-),
havo en mavo-niveau.
Op alle afdelingen wordt daarnaast ook TTO (tweetalig)
onderwijs aangeboden, uniek in Nederland.
Onze school staat voor vernieuwing, daarmee bedoelen
wij vooruit kijken, nieuwe onderwijsvormen bedenken,
digitaal lesgeven pre-wetenschappelijk onderwijs aan onze
WON-Akademie of niet-alledaagse lessen volgen als filosofie

oude bossche baan

of Chinees. Onze leerlingen zijn wereldburgers. Zo zijn

Op de locatie Oude Bossche Baan in Eindhoven worden alle vormen van voorbereidend
middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en mavo gegeven en vindt de Eerste Opvang
Anderstaligen plaats.

deelnemen aan internationale activiteiten, uitwisselingen

en gedragen ze zich op school, maar ook daarbuiten,
zoals op social media. Tot slot kunnen leerlingen ook
(zoals maatschappelijke reizen naar Peru, India, China of
Indonesië), internationale stages en projecten.

Kwalitatief hoogwaardig onderwijs op een unieke, inspirerende en vernieuwende locatie. Denk daarbij ook aan het

Op ‘t stedelijk
zit je goed

Horizonprogramma. Onderwijs dat aansluit bij de topsectoren in de Brainportregio en dat hier helemaal op is ingericht
met praktijk-pleinen voor Techniek, Economie en Zorg & Welzijn. Daarvoor werken we nauw samen met het regionale
bedrijfsleven.

Excellent
Nog niet genoeg geprikkeld?
Wat dacht je van...
	Dit mag je van ons verwachten
•	Eindhoven on stage

•	Theateravond

•

•	Techniek moet je

Cool pauzeren

•	Digitaal onderwijs
Onze locatie aan de Oude Bossche Baan heeft de
erkenning ‘Gezonde School’ toegekend gekregen.

•	Theateravond

ervaren
•

Sportplaza

•	Prettig en open

Dat houdt in dat we onder meer zorgen voor een
gezonde schoolomgeving, een fris klimaat en hebben
we aandacht voor jouw persoonlijke en sociale
ontwikkeling.

www.stedelijkcollege.nl

•	Tweetalig onderwijs op alle niveaus, iets voor jou?
•

Sport is fun

•

Creatievelingen opgelet!

•	Prettige sfeer
•

Kom jij ook naar onze WON-Akademie?

•	Digitaal onderwijs
•

Internationalisering: als een rode draad

•	Techniek is overal

De locatie aan de Henegouwenlaan heeft
voor alle drie de afdelingen vwo, havo én mavo
de erkenning ‘Excellente School’ ontvangen.
Dat betekent dat de afdelingen uitstekend onderwijs
hebben laten zien met bijbehorende resultaten en
sterke leerlingen hebben afgeleverd voor
de directe Brainportregio.

