Begin je
toekomst
op het Heerbeeck
College in Best

Op het
Heerbeeck
College draait
het om jou!
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De wereld om ons heen verandert razendsnel door technologische
ontwikkelingen, digitalisering, internationalisering en individualisering.
Dat biedt volop kansen en mogelijkheden! Het is daarom belangrijk om
je goed voor te bereiden op je toekomst. Ons onderwijs draagt bij aan de
kwaliteiten die je hiervoor nodig hebt.

Ons lesprogramma: breed en van alle markten thuis
Het Heerbeeck College biedt een internationaal georiënteerd
en boeiend lesprogramma. De belangrijkste pijlers zijn:
Persoonlijke ontwikkeling
We investeren in persoonlijke ontwikkeling, zowel op school als erbuiten.
Je ziet vooraf wat we willen bereiken en hoe we dat doen, bijvoorbeeld
met loopbaanoriëntatie en begeleiding.
	
Leerdoelen
We werken vanuit leerdoelen. Zo weet je vooraf wat je moet kennen en
kunnen. We volgen je leerproces en ontwikkelingsresultaten op de voet
en we sturen bij als het nodig is.
	
Duurzaamheid
We leren je hoe je duurzaam handelt en waarom dat zo belangrijk is.
	
Brede vorming
In de wereld van nu heb je veel meer nodig dan alleen kennis.
Daarom focussen we op 21st century skills, zoals samenwerken, een
ondernemende houding en gedrag, kritisch denken, creativiteit en
digitale vaardigheden. We leiden je op tot een verantwoordelijke en
goede (wereld)burger die kritisch, nieuwsgierig en integer is.
Ook vinden we het belangrijk dat je openstaat voor verschillen en
overeenkomsten tussen groepen mensen. Je waardeert culturen en
voelt je verantwoordelijk voor maatschappelijke vraagstukken.
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Ons hoogste doel:

goed
onderwijs
We willen je op het Heerbeeck College goed
onderwijs bieden. Dat is ons hoogste doel! Dit doen
we met een vernieuwende en uitdagende aanpak,
die in verbinding staat met de wereld om ons heen.
Maar ook met bevlogen en enthousiaste medewerkers,
een interactief en positief leerklimaat en kleine,
gemoedelijke leeromgevingen.

Mavo, Heerbeeck Lyceum en HIC
Het Heerbeeck College is een school waar je kiest
uit drie opleidingsniveaus: mavo, havo en vwo
(atheneum en gymnasium). Havo en vwo volg
je op het Heerbeeck Lyceum of het Heerbeeck
International College (HIC). Vanaf pagina 10 vind je
specifieke informatie per opleidingsniveau.

Kleine, gemoedelijke leeromgevingen
Ons mooie en moderne schoolgebouw biedt kleine,
gemoedelijke leeromgevingen. Elke opleiding heeft
een eigen overzichtelijke en herkenbare ruimte in het
gebouw. Zo weet je al snel de weg en voel je je vrijwel
meteen op je gemak. Ook hebben we het Junior
College, een speciaal gebouw voor brugklassers,
zodat je wat makkelijker kunt wennen.
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Ons onderwijsconcept:

het draait
om jou

Samen met leerlingen, docenten en ouders hebben we een manier van
lesgeven ontwikkeld die boeiend is en jou motiveert. In schooljaar
2020-2021 zijn we gestart met dit onderwijssysteem, waarin jouw
persoonlijke ontwikkeling centraal staat en je zelf keuzes mag maken
over je leerproces. Op onze leerpleinen werk je in groepjes of alleen
aan je leerdoelen.

Het draait om jou
In ons onderwijssysteem staat jouw persoonlijke ontwikkeling centraal;
zelf kiezen, zelf doen en zelf groeien dus. Zo doe je niet alleen kennis op
maar ontwikkel je ook vaardigheden, zoals plannen, verantwoordelijkheid
nemen, samenwerken en reflecteren. Dit heb je later allemaal hard nodig bij
je vervolgstudie. Op deze manier ga je ook steeds meer zelf bepalen hoe en
wat je leert, waar je naartoe wilt en hoe je toekomst eruitziet.

6

Je maakt zelf je keuzes
Naast de vakspecifieke kennis die je opdoet, vul je een
groot deel van het onderwijsprogramma zelf in. Je maakt
dus veel eigen keuzes, je neemt zelf verantwoordelijkheid
en je bepaalt zelf voor een deel het leerproces. Natuurlijk
helpen we je hierbij! Ook creëren we extra uitdaging en
ruimte om samen je talenten te ontdekken, ontwikkelen
en benutten.

Je eigen leercoach
Op het Heerbeeck College heb je een eigen leercoach.
Hij of zij helpt je bij het maken van keuzes en coacht je
tijdens het leerproces. We vinden het belangrijk dat je
meerdere keren per week intensief contact hebt met je
leercoach. Je staat er dus nooit alleen voor! Als blijkt dat
je meer uitdaging nodig hebt, zorgen we voor passende
ondersteuning en begeleiding.
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Brainportonderwijs:

leren binnen
én buiten
school

Tegenwoordig zijn we 24/7 met elkaar verbonden.
De wereld is kleiner dan ooit en in ons land - zeker in
onze regio - wonen en werken mensen vanuit de hele
wereld. Bijvoorbeeld in de hightech maakindustrie,
technologische innovatie en design. Daarom leren we
je vaardigheden om straks internationaal te kunnen
samenwerken. Dat kan in onze regio zijn of elders.
Ook zetten we in op diversiteit. Dat zien we als
waardevol voor jou en voor de kwaliteit van
ons onderwijs.
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Gericht op internationalisering
Wij vinden het belangrijk dat je klaar bent voor een
internationale toekomst als je onze school verlaat.
Internationalisering is daarom een belangrijk onderdeel
van ons onderwijssysteem, ook als je niet deelneemt
aan onze buitenlandse reizen. Verder stimuleren we op
het Heerbeeck College uitwisselingsprogramma’s en
deelname aan internationale wedstrijden.

Samenwerken met partners
Op het Heerbeeck College kiezen we voor contextrijk
onderwijs. Dit betekent dat we samenwerken met
partners en leerdoelen verbinden met de alledaagse
realiteit in onze omgeving. Zo krijgen projecten,
probleemstellingen en situaties daadwerkelijk betekenis.
Ook maakt het leren afwisselender en dus leuker! De
samenwerking met regionale bedrijven en organisaties
organiseren we samen met het Career Center.
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Mavo:

werk gericht
aan je toekomst
Op onze Mavo werk je gericht aan je toekomst.
Je ontdekt wat je wilt, wat je goed kunt en welke
beroepen bij je passen. De afdeling is klein en
overzichtelijk en er is veel aandacht voor de sfeer
in de groep. Ook kun je een internationaal
Cambridge-diploma behalen.

Dit is onze Mavo:
Veel persoonlijke aandacht
Sportieve reizen en kampen, vakexcursies, culturele
projecten en klassenactiviteiten
Internationale projecten en buitenlandse reizen
Onderwijs dat continu wordt afgestemd op
de maatschappij
Slagingspercentage ver boven het landelijk gemiddelde
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Uitstekende begeleiding
Als je kiest voor Mavo op het Heerbeeck College,
kun je rekenen op goed onderwijs en een uitstekende
begeleiding. Onze Mavo heeft een eigen plek in het
gebouw en een eigen team van medewerkers.
Lekker persoonlijk dus! Ook besteden we veel
aandacht aan de sfeer in groep.

Je wordt gezien
Kleinschaligheid vinden we belangrijk. Daar voel je je
prettig en veilig bij en je leert makkelijker. Wij kennen en
zien elkaar dagelijks op de mavo en er is alle ruimte voor
begeleiding en maatwerk. Ook betrekken we je ouders
bij je schoolontwikkeling. Onze aanpak werkt! Dat blijkt
uit ons slagingspercentage, dat ver boven het landelijk
gemiddelde ligt. Ook de doorstroming naar havo en mbo
verloopt uitstekend.

Mavo Challenge Programma
Naast kennisoverdracht doen we veel aan vaardigheden.
Met ons Mavo Challenge Programma dagen we je uit
om projecten te doen in samenwerking met bedrijven
en instellingen in de omgeving. Je gaat aan de slag om
échte problemen op te lossen, je leert onderzoeken,
samenwerken, plannen, presenteren en omgaan met ICT.
Je kunt bij ons ook muziek, lichamelijke opvoeding en
beeldende vorming als examenvak kiezen. En als je wilt,
kun je vervroegd examen doen in één vak.
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Heerbeeck Lyceum:

verleg je
grenzen

Het Heerbeeck Lyceum bestaat uit een havoen vwo-opleiding (atheneum en gymnasium).
Je krijgt bij ons uitdagend onderwijs, ruimte om je te
ontwikkelen en persoonlijke begeleiding. Lessen volg
je in het Nederlands en je kunt extra vakken kiezen
als Goethe Duits of Cambridge Engels.

Dit is het
Heerbeeck Lyceum:
Persoonlijke begeleiding
Onderwijs op maat
Brainportprojecten en Masterclasses
Onderwijs in het Nederlands
Een gezellige en bruisende afdeling
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Wij dagen je uit
Op ons Lyceum dagen we je uit om het beste uit jezelf te
halen. We ondersteunen en begeleiden je en we zorgen
voor een fijne en veilige sfeer. Als je wilt kun je een extra
module volgen, zoals Koreaans of coderen. In het project
‘Jonge Ondernemer’ krijg je de kans om je eigen bedrijfje
op te richten. Als Brainportschool leggen we de nadruk
op vaardigheden, zoals onderzoeken, ondernemen en
ontwerpen. Naast je diploma krijg je een plusdocument
met een overzicht van je extra certificaten en activiteiten.

Leren in een fijne en veilige sfeer
Je probeert bij ons nieuwe dingen uit en daarbij mag
je fouten maken. Zo vind je je eigen weg in een
dynamische wereld. Op ons Lyceum bieden we een
combinatie van klassikale lessen en werken in groepen.
We organiseren veel dingen binnen en buiten school.
Je doet zo waardevolle kennis op en ontwikkelt
belangrijke vaardigheden, zoals samenwerken,
overtuigen, luisteren en omgaan met digitale media.
Zelfstandig leren en samenwerken doe je op onze
mooie leerpleinen.

Internationalisering
Op het Heerbeeck Lyceum kun je veel van de wereld zien.
Zowel in de onder- als bovenbouw kun je kiezen voor een
reis naar bijvoorbeeld Parijs, Berlijn of Rome. Ook kun je
gaan skiën in Oostenrijk of zeilen in Friesland. En als je op
het vwo zit, zijn er uitwisselingen met onder meer Spanje
en Bosnië. Kortom, alle gelegenheid om je grenzen
te verleggen!
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Heerbeeck
International College:

jouw internationale
toekomst
Het Heerbeeck International College (HIC) is een officiële
TTO-school (tweetalig onderwijs), waar je negen vakken in
het Engels volgt. Ook kun je kiezen voor extra vakken als
science, design, filosofie en Spaans. Naast je havo- of vwodiploma haal je ook internationale certificaten en diploma’s.

Dit is het HIC:
Word een echte wereldburger
TTO: volg negen vakken in het Engels
Haal ook internationale diploma’s en certificaten
Optimale voorbereiding op een internationale toekomst
Alle ruimte voor jouw creativiteit, talenten en ideeën
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Tweetalig onderwijs (TTO)
De helft van de vakken op het HIC volg je in het Engels.
Ook volg je Engelstalige workshops en bezoek je
Engelstalige toneelvoorstellingen. Met je internationale
certificaten en diploma’s, zoals het TTO-Junior Certificate
en het Cambridge Examen in de bovenbouw, ben je
optimaal voorbereid op een internationale vervolgstudie.

Wereldburger
Op het HIC leer je niet alleen in het Engels, je leert
ook over de wereld. Over andere landen en culturen
bijvoorbeeld. Ook maak je elk jaar een buitenlandse
reis en doe je mee aan internationale projecten en
wedstrijden. Zo word je een echte wereldburger. Bij het
vak Global Issues gaan we in op actuele internationale
thema’s, zoals ‘Climate Change’.

Werken aan je toekomst
We geven veel aandacht aan creativiteit en nieuwe
vakken die je voorbereiden op de toekomst. Vakken als
drama, filosofie, coding (programmeren), science en
design. Je werkt veel aan projecten, je leert samenwerken
en presenteren en er is veel ruimte voor je eigen talenten
en ideeën. Je projecten en groei in kwaliteiten bewaar je
in een persoonlijk digitaal portfolio.
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Welkom op
onze fijne
school!

Wij hopen dat je enthousiast bent over onze school
en we kijken ernaar uit om jou te ontmoeten!
Heb je na het lezen van deze folder nog vragen,
kijk dan op groep8.heerbeeck.nl.

Aanmelden
Kom met je ouder(s) of verzorger(s) naar onze school om
je aan te melden. Kijk op groep8.heerbeeck.nl wanneer
de aanmelddagen voor het nieuwe schooljaar zijn.
Je bent van harte welkom!

Meer info &
aanmelden
groep8.heerbeeck.nl
Willem de Zwijgerweg 150, 5684 SL Best | heerbeeck.nl

