
Het begint hier
Thorbecke Nieuwerkerk

‘Omdat er al genoeg  
verandert als ik naar de   
middelbare school ga’



Bij ons kun je naar de mavo, de havo en het vwo. 
In vier jaar kun je bij ons je mavo-diploma halen. Doe 
je de havo of het vwo, dan blijf je drie jaar lang bij ons. 
Daarna ga je naar onze locatie Thorbecke Prinsenlaan. 
Dat is een grote school. Wedden dat je daar dan aan 
toe bent! 

Iedereen begint bij ons in de brugklas. Behalve een 
mavo- en vwo-brugklas hebben we een combinatieklas 
mavo/havo en havo/vwo. Zo kun je ontdekken welk 
niveau het beste bij je past. Bijzonder zijn onze ‘Specials’. 
Je krijgt vier uur per week Theater, Media, 
Sport, Highschool Hockey of Studiewijs. 
Wat kies jij? 

Thorbecke 
Nieuwerkerk

Spannend hè, naar de 
middelbare school gaan! 
Opeens heb je verschillende 
leraren, nieuwe vakken en 
zit je met andere kinderen 
in de klas. Wauw, wat een 
veranderingen! Wel fijn als 
je school dan lekker dichtbij 
is. Ook prettig als iedereen 
elkaar kent. Bij ons is dat zo, 
omdat we een kleine school 
zijn. Thorbecke Nieuwerkerk, 
de beste plek om van start 
te gaan.

Lees dit boekje en ontdek wat onze 
school jou allemaal te bieden heeft! 



Je krijgt les in verschillende vakken. Voor elk vak moet 
je huiswerk maken. Hoe pak je dat nou aan? Je mentor 
begeleidt je hierin. Wil je extra tips, dan is de Special 
‘Studiewijs’ iets voor jou! Vier uur per week maken we jou 
wegwijs in studeren. Zeker weten dat je hogere cijfers haalt 
als je door hebt hoe je moet leren! 

Alysha, mavo-brugklas, Special ‘Studiewijs’

‘Omdat ik wil leren hoe 
ik mijn huiswerk het 
beste kan doen’

We hebben heel leuke gymlessen op het Thorbecke. Kies je 
voor de Special ‘Sport’ dan ben je vier uur per week extra in 
de gymzaal te vinden. Of op een andere plek, want je krijgt 
clinics en doet mee aan sporttoernooien. Heb je weleens kuk 
sool won, Bossabal en suppen gedaan? Ontdek deze nieuwe 
sporten bij ons op school!

Beau, mavo/havo-brugklas, Special ‘Sport’

‘Omdat ik tijdens het 
sporten mijn energie 
kwijt kan’



Sta jij graag in de schijnwerpers? Of zorg jij ervoor dat het 
achter de schermen goed loopt? Bij de Special ‘Theater’ 
krijg je vier uur per week les in dans, toneel, zang, muziek, 
grime en decorontwerp. Soms komen er ook bekende 
gastdocenten. Wat wordt jouw rol in de jaarlijkse shows? 

Aylin, mavo-brugklas, Special ‘Theater’

‘Omdat ik de show 
 wil stelen’

Vlog en blog jij graag en post jij de mooiste foto’s op Instagram? 
Creatievelingen zoals jij doen de Special ‘Media’. Dan maak 
je in de les websites, filmpjes en de schoolkrant. Je leert op 
een Mac-computer werken, foto’s bewerken en zelfs games 
programmeren! 

Rocco, mavo-brugklas, Special ‘Media’ 

‘Omdat ik later bij  
YouTube wil werken’



Vind jij hockey superleuk? Dan zit je bij ons helemaal goed! 
Je krijgt onder schooltijd vier uur per week hockeyles van een 
ervaren trainer. Hij daagt je uit om nóg beter te worden in je 
favoriete sport. Wie weet groei je wel uit tot een topsportleerling 
op onze Topsport Talentschool.

Weet je dat wij een heel goede mavo zijn? Bijna iedereen die 
voor de mavo kiest, haalt bij ons zijn diploma. In de derde 
en vierde krijg je een Masterclass Ondernemen. Je bezoekt 
verschillende bedrijven en je leert hoe je je eigen bedrijf kunt 
beginnen. Heel handig, want wie weet word jij wel eigen baas!

Gioia, havo/vwo-brugklas, 
Special ‘Highschool Hockey’

Dean, 3 mavo

‘Omdat ik supergoed 
wil leren hockeyen’

‘Omdat ik straks voor 
mezelf  wil beginnen’



Volgend schooljaar starten wij een aparte vwo-brugklas. 
Heb jij een vwo-advies gekregen? Dan zit je bij ons 
helemaal goed! Je komt in de klas met kinderen die het-
zelfde advies hebben. De hele klas krijgt les op vwo-niveau. 
We dagen je extra uit met Chinese les en Weird Science. 
Je vwo-diploma halen? Je ideale start maak je hier! …. er maar 400 leerlingen op school zitten?

…. je straks iedereen van gezicht kent, ook alle docenten?

….  meer dan 95% van onze mavo-leerlingen een diploma haalt? 

….  wij zorgen voor een soepele overstap naar de havo  
en het vwo op Thorbecke Prinsenlaan?

…. elke brugklas een mentor krijgt die de groep begeleidt? 

…. je op het vwo Chinese les kunt krijgen? 

….  topsporters Stefan de Vrij, Inge de Bruijn en  

Yuri van Gelder bij ons hun diploma gehaald hebben?

….  we een huiskat hebben die Guus heet? 

Hebben we je 
overtuigd?

Sta jij volgend jaar 
‘in the picture’ als 
vwo-brugger? 

Nieuw!

In dit boekje heb je kunnen lezen waarom Alysha, Beau, 
Aylin, Rocco, Gioia en Dean hebben gekozen voor Thorbecke 
Nieuwerkerk. Maar er zijn nog veel meer redenen om voor onze 
gezellige school te kiezen. 

Weet je bijvoorbeeld dat .... 

Kom naar onze Open Dag en ontdek zelf   
hoe leuk onze school is! 



Het begint hier
Thorbecke Nieuwerkerk

Open Huis
vrijdag 20 januari 2017, 16.00 – 20.30 uur

Kom naar ons Open Huis en ervaar hoe het is om rond 
te lopen in de lokalen, de aula en de kantine. Maak kennis 
met onze leraren en doe mee met de proeflessen. Leuk als 
je komt! 

‘Special’ ontdekdag 
woensdag 18 januari 2017, 13.00 – 16.00 uur

Ontdek onze ‘Specials’! Doe mee aan een sportclinic, een 
dans- en toneelles en onderzoek wat de Specials ‘Media’ 
en ‘Studiewijs’ inhouden. Geef je op via www.tvo-rotterdam.nl 
(klik eerst op Nieuwerkerk en dan op groep 8) of 
bel 010 - 289 04 50.

Thorbecke Nieuwerkerk
Kamerlingh Onnesstraat 4
2912 BE Nieuwerkerk
0180 - 31 29 88
www.tvo-rotterdam.nl


