KIEZEN begint
met kijken
Een nieuwe school kiezen. Dat doe je niet zomaar even. Het is een
grote beslissing, waar je samen met je ouders goed over nadenkt. Wat
vinden jullie belangrijk, welke school past bij jou en jouw manier van
leren, waar voel jij je thuis?
Speciaal voor je ouders organiseren alle scholen voor voortgezet
onderwijs in Almelo en omgeving de voorlichtingsavonden.
Op deze manier hopen we dat je ouders jou nog beter kunnen
helpen bij je schoolkeuze. De voorlichtingsavonden beginnen
om 19.30 uur. Deze folder is dus bestemd voor je ouders. Wil jij de
folder thuis afgeven? De scholen stellen zich kort voor en de data van
de voorlichtingsavonden staan vermeld.
Daarnaast ben jij van harte welkom op onze open dagen. De folders
voor de open dagen maken alle scholen apart en krijg je later in de
klas. Wil je nu al weten wanneer de open dagen worden gehouden,
kijk dan even op de website van de school die je wilt bezoeken.

Heeft u vragen? Onderstaande contactpersonen beantwoorden ze graag.
Het Erasmus
Tel. 0546 - 48 08 00
Dhr. S. van Binsbergen
s.v.binsbergen@het-erasmus.nl
CSG Het Noordik
Tel. 0546 - 48 48 48
Mevr. M. van der Monde
m.vandermonde@noordik.nl
Pius X College
Tel. 0546 - 54 08 08
Dhr. F. Kleinheerenbrink
info@piusx.nl
Zone.college
Tel. 088 - 262 01 00
Dhr. J. Greven
Almelo@zone.college

kiezen
begint
met
kijken

De Passie Wierden
Tel. 088 - 337 28 20
Dhr. L. van den Dool
wierden@passie.net
Scholengemeenschap Canisius
Tel. 0546 - 48 84 88
Mevr. M. Clément
info@canisius.nl

Voortgezet Onderwijs
Almelo e.o.

CSG Het Noordik

Het Erasmus

De Passie Wierden

We helpen met kiezen

is een openbare scholengemeenschap voor

is een evangelische school voor jongeren die goed

We zijn een christelijke school voor vmbo, havo,

praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo en

onderwijs willen én die als positieve christenen hun

atheneum en gymnasium met vestigingen in

gymnasium. Respect voor elkaar, veiligheid en

plek in het leven willen innemen.

Almelo en omgeving.

tolerantie staan centraal. Wij bieden uw kind

De overstap maken naar de middelbare school,
dat doe je niet zomaar. Want hoe weet je nu
precies wat er verandert en welke keuzes je
moet maken? Op Het Noordik helpen we uw kind
daarmee.
Samen kijken we hoe het werkt in het voortgezet
onderwijs, wat er te kiezen valt en wat bij uw
zoon of dochter past. We vinden het belangrijk

ma. 12 november 2018
Noordikslaan - Almelo
HAVO - VWO

do. 22 november 2018
Vroomshoop
VMBO - HAVO - VWO

wo. 28 november 2018
Van Renneslaan - Almelo

een zeer breed aanbod.
Onze lijfspreuk is: “Laat zien wat je kunt!”

ma. 19 november 2018
Sluiskade NZ 68 - Almelo
HAVO - VWO

www.het-erasmus.nl

ma. 26 november 2018
Sluiskade NZ 126A - Almelo

info@het-erasmus.nl

VMBO

Het Erasmus

www.noordikscholen.nl

UITDAGEND

- wij gaan net die stap verder
en verwachten dat ook van jou

ma. 19 november 2018
di. 11 december 2018
ma. 21 januari 2019
VMBO - HAVO - VWO

INSPIREREND - onze passie voor God en voor ons
vak werkt aanstekelijk

De Passie Wierden
www.depassiescholen.nl

wo. 12 december 2018
Vriezenveen

CSG Het Noordik

- bij wie jij bent: bij jouw niveau
en jouw talent

We bieden vmbo-t, havo en vwo.

VMBO

dat uw kind op juiste plek terecht komt.

PASSEND

wierden@passie.net

VMBO

info@noordik.nl

alle

i n f o r m at i e avo n d e n

beginnen

om

19.30

uur

Zone.college

Pius X College

Canisius

Bij Zone.college leer je door te doen en te ont

Het gaat om jou

Canisius: open voor jouw talent!

dekken. We vinden het belangrijk dat je begrijpt

Je voelt je thuis op het Pius X College. Het Pius X

Canisius staat voor uitdagend onderwijs dat past

wat je leert en hoe je het kunt gebruiken.

College gaat de uitdaging aan om het maximale

in deze tijd. Hier heeft uw kind volop ontwikkel-

Je ruikt bloemen, verzorgt de dieren en proeft
het voedsel. Je gaat geregeld ‘op reis’: je bezoekt

wo. 14 november 2018
VMBO - HET GROENE LYCEUM

uit elke leerling te halen. Het gaat om uw kind.
Korte lijnen tussen leerlingen, docenten en ouders

bedrijven en gaat op stage.

vindt het Pius X College heel belangrijk om ta-

We bieden kwalitatief goed onderwijs en hebben

lenten van elke leerling te ontwikkelen en een

binnen en buiten de school de beschikking over moderne en leuke praktijkruimtes.

gepersonaliseerde leerroute te kunnen bieden.

Dierverblijven, keukens, tuinen en technieklokalen: bij ons leer je door zélf te

Bij het Pius X College leer je niet voor de school,

ontdekken, te doen en te ervaren.

maar voor het leven. Met aandacht voor het

di. 13 november 2018
Aalderinkshoek - Almelo
HAVO - VWO

di. 20 november 2018
Van Renneslaan - Almelo
VMBO

Zone.college

modern en ict-rijkonderwijs. Het Pius X College

di. 27 november 2018
Rijssen

www.vmbozone.nl

bereidt uw kind voor op zijn of haar toekomst!

VMBO - HAVO - VWO

leerproces van uw kind biedt het Pius X College

Almelo@zone.college
Pius X College
www.piusx.nl
info@piusx.nl

kansen in een uitdagende en veilige leer-werkomgeving. Naast tweetalig onderwijs (Tubbergen) en Anglia (Almelo), biedt Canisius iedere
leerling op elk niveau de kans eigen talent te
ontdekken en te ontwikkelen binnen onze
Canisius Classes.

do. 15 november 2018
Canisius Tubbergen
VMBO - HAVO - VWO

di. 27 november 2018
Canisius Almelo
VMBO - HAVO - VWO

Canisius: veilig, overzichtelijk, uitdagend, sociaal.
Scholengemeenschap Canisius - Almelo
www.canisius.nl
info@canisius.nl

