VATHORST
COLLEGE IN
VOGELVLUCHT!

Eigenschappen die je goed kan
gebruiken op het Vathorst College

> Het Vathorst College bruist van
kunst en cultuur. Je krijgt muziek,
theater, dans en beeldende vorming.
> Je leert bij ons zelfstandig werken en
eigen verantwoordelijkheid nemen.
Natuurlijk mag je fouten maken. Je mentor,
de andere docenten en je medeleerlingen
houden je in de gaten.
> We bieden de lesstof aan in thema’s.
Hierdoor krijg je zicht op de samenhang
tussen de vakken. Je werkt regelmatig in
themagroepjes.
> Wij zijn een digitale school. Je hebt je
eigen laptop en treft op onze elektronische
leeromgeving Moodle alles aan om te kunnen
leren. Boeken gebruiken we minder vaak.

Word je hier
van?
nieuwsgierig
en op
Kom dan kijk
e open
één van onz
ensdag
dagen op wo
rdag
15 en donde
017
16 februari 2
t
van 19.00 to
21.30 uur!

Kijk voo
informa r meer
onze schtie over
www.vat ool op
horstcolle
ge.nl

> zelf iets uitzoeken vind je interessant
> werken met de computer lijkt je leuk en afwisseling vind
je belangrijk
> samenwerken én zelfstandig werken doe je graag
> je staat open voor nieuwe activiteiten, ook buiten de school

‘I k zit
super k nu in een
elke br las, maar
is leuk. ugklas hier
hier op Toen ik
voelde i school kwam
k
op mijn me al gelijk
gemak’

Ons gebouw

> grote, open leerhuizen
> snel wireless internet		
> sporthal met 3 lokalen
> groot sciencelaboratorium
> een eigen theater Icoon
> muziekstudio’s en danslokalen
> theater- en beeldende kunstlokalen
> Bibliotheek Eemland
> Scholen in de Kunst

Niet verge
beginnen e ten: we
19 uur. Aacht om
van de av n het eind
jullie zelfs ond kunnen
school bek tandig de
ijken.
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