
schoonhovens college 
WIE ZIJN WIJ?



Een open sfeer
Het Schoonhovens College is overtuigd 
openbaar. Op onze school is iedereen wel-
kom, ongeacht ras, geloofsovertuiging of 
geaardheid. Dat zijn geen loze woorden, 
dat vertaalt zich naar de normen en waar-
den die wij in de school hanteren. Wij zijn 
een toegankelijke, open school, waarin 
met leerlingen gepraat wordt over hoe je 
met elkaar omgaat, over ieders opvattin-
gen en over respect voor de ander. Wij zijn 
een school die midden in de samen leving 
staat en die niemand uitsluit. Ieder kind 
wordt gezien.

Wij zoeken actief de verbinding met de 
buitenwereld. Een goed voorbeeld hier-
van is de Vrienden van het Schoonhovens 
 College, waarbij inmiddels meer dan 100 
 bedrijven uit de omgeving zijn aangeslo-
ten. Zij verzorgen zowel stages als gast-
lessen voor onze leerlingen. Dat is een 
goede voorbereiding op het middelbaar 
beroepsonderwijs, maar wat misschien 
nog mooier is: onze leerlingen worden en 
blijven op deze manier betrokken bij de 
omgeving van de school.

WAT WIJ 
BELANGRIJK VINDEN

U zoekt een goede school waar uw kind het beste uit zichzelf kan halen. 

Kleinschalig, met een prettige sfeer en goede resultaten. Op het Schoonhovens 

College gaat dat helemaal lukken. Wij hebben alles in huis voor uw kind: 

leerwegondersteunend onderwijs, vmbo, mavo, havo, vwo en tweetalig vwo.

Onze kernwaarden zijn openheid. veiligheid, nieuwsgierigheid en kwaliteit.



Een veilige omgeving
Om je veilig te voelen moet je goed in 
je vel zitten. Dat is niet altijd vanzelf-
sprekend in de puberteit. Openheid 
is belangrijk, maar soms moet je als 
school een stapje meer doen voor 
de leerling. Een goede leerlingbe-
geleiding is dan ook een van onze 
speerpunten, met de mentor als spil 
en aanspreekpunt voor het kind en de 
ouder(s). Lees ook onze brochure Leer-
lingbegeleiding op het  Schoonhovens 
College.

Een nieuwsgierige houding
Behalve dat we leerlingen stimuleren 
om nieuwsgierig te zijn naar anderen, 
naar andere opvattingen, levenswij-
zen en overtuigingen, vinden wij het 
ontwikkelen van een nieuwsgierige 
houding de basis voor al het leren. Wij 
hebben dan ook een divers aanbod 
aan activiteiten, van specialisaties 
tot modules, van vakwedstrijden tot 
internationale excursies, van Olympic 
Moves tot het Cambridge Certificate. 
Alles hierover lees je op onze website 
www.schoonhovenscollege.nl. 
In de lessen zelf gebeurt er natuurlijk 
ook van alles. Van een koeienoog 

ontleden in het sciencelab, tot een 
nieuwsquiz of een bedrijvenbezoek. 
Op de Open Dagen kunnen leerlingen 
docenten ontmoeten, de sfeer proe-
ven en zelf lesactiviteiten volgen.

Een kwalitatief goede school
Geen kind is hetzelfde. Iedereen heeft 
eigen mogelijkheden en talenten. 
Daarom doen we veel aan talentont-
wikkeling en bieden we onderwijs op 
maat. We willen leerlingen uitdagen en 
stimuleren in hun nieuwsgierigheid, 
zodat ze ontdekken waar ze goed in zijn.
Op de locatie Vlisterweg, waar het 
vmbo gehuisvest is, worden de 
leerlingen tijdens veelal praktische en 
beroepsgerichte lessen begeleid in 
hun weg naar zelfstandigheid.
Op de locatie Albert Plesmanstraat 
(mavo, havo en (tweetalig) vwo) kun-
nen de leerlingen met chromebooks 
en binnen de digitale leeromgeving 
veel lessen op hun eigen niveau en 
tempo volgen. Docenten, leerlingen 
en ouders hebben daardoor steeds 
goed zicht op lesstof, huiswerk en be-
haalde cijfers. Nieuws gierig naar onze 
resultaten?
Kijk op www.scholenopdekaart.nl.

ONZE KERN-
WAARDEN:
Openheid,

veiligheid, 

nieuws- 

gierigheid, 

kwaliteit.



ALBERT PLESMANSTRAAT
(tweetalig) vwo | havo | mavo

Albert Plesmanstraat 4
2871 HJ Schoonhoven
0182 - 385 288

VLISTERWEG
vmbo-basis | vmbo-kader | vmbo-gemengd

Vlisterweg 22
2871 VH Schoonhoven
0182 - 382 761

Meer informatie: www.schoonhovenscollege.nl
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Op de locatie Albert Plesmanstraat bieden wij onderwijs 
aan op mavo-, havo- en vwo-niveau. Vwo-leerlingen 
kunnen ook kiezen voor tweetalig vwo. Op de locatie 
Vlisterweg worden daarnaast alle niveaus van het vmbo 
aangeboden: de basisberoepsgerichte, kaderberoepsge-
richte en gemengde leerweg. 

Wij hebben dus alles in huis voor elk onderwijsniveau. 
Leerlingen die even een extra steuntje in de rug nodig 
hebben, kunnen starten op het leerwegondersteunend 
onderwijs (lwoo). In klas 3 stromen deze leerlingen 

normaal gesproken door naar 3 vmbo basis (of kader). 
Leerlingen die nog meer ondersteuning nodig hebben 
volgen de Leerroute Plus.

Het brede aanbod maakt het makkelijk voor leerlingen 
om over te stappen naar een hoger niveau, als ze het 
goed doen. En andersom kan ook, als dat beter is.
In het doorstroomschema hieronder kunt u zien welke 
klassen het Schoonhovens College heeft. Tussen alle 
klassen in de onderbouw is opstroom mogelijk (behalve 
naar twee talig vwo).

BREED AANBOD, VEEL KANSEN


