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Ik ga op reis en ik 
neem mee.. 
Met je vwo-advies kom je in een vwo-brugklas 

terecht, waar wij voor de nodige uitdaging 

zorgen voor de cognitief getalenteerde leerling. 

Misschien heb je hier al van kunnen proeven in 

de Masterclass! Je kunt ook via de havo/vwo-

brugklas doorstromen naar het vwo. 

Als je op reis gaat, neem je vaak een 

goedgevulde rugzak mee. Wat er precies in die 

rugzak zit, ligt niet alleen aan de bestemming, 

maar ook aan je persoonlijke voorkeuren. 

Op het Dendron College ga je jouw rugzak 

vullen met de kennis en vaardigheden die jij 

belangrijk vindt en nodig hebt voor wat je 

daarna gaat doen. Wij bieden je begeleiding en 

mogelijkheden, jij maakt de keuzes. 

Jouw schooltijd

Natuurlijk heb je verplichte vakken, huiswerk 

en toetsen, maar daaromheen krijg je 

veel vrijheid om zelf invulling te geven 

aan jouw schooltijd. Je mentor is er om je 

loopbaanoriëntatiebegeleiding te geven en 

om alle mogelijkheden met jou te bespreken, 

zodat je steeds beter weet wie je bent, wat je 

kunt en wat je wilt. 

Leerjaar 1
Een brede 
basis
In je eerste jaar bouw je aan een brede basis. 

Niet alleen doordat je super uiteenlopende 

vakken hebt, ook omdat je leert om over deze 

vakken heen te kijken. Je leert samenwerken, 

kritisch denken en reflecteren. Daarnaast leer je 

nog iets heel belangrijks, namelijk het aanleren 

van leerstrategieën, zoals het plannen van 

huiswerk en jezelf voorbereiden op toetsen. 

Je leert samenwerken, 
kritisch denken en 
reflecteren. 



Projectmatig werken

Je hebt altijd een combinatie van 

theoretische en praktische vakken. We 

vinden het belangrijk dat je op verschillende 

manieren bezig bent met de stof en niet 

alleen leert door ergens over te lezen of 

horen, maar ook door te doen. Ieder vak 

wordt door een vakdocent gegeven. Maar 

dat wil niet zeggen dat al jouw vakken op 

zichzelf staan. Aan de hand van projecten, 

ga je thema’s vanuit diverse invalshoeken 

benaderen. Hierdoor leer je vanuit 

uiteenlopende vakken over één thema en leer 

je samenwerken, plannen, communiceren en 

reflecteren. 

Extra’s
Wil je meer dan jouw vaste vakken? Dat 

kan altijd! Naast je vakken kun je op andere 

manieren uitdaging en afwisseling zoeken. 

We hebben een Sportklas, Kunstklas of 

Muziektheaterklas en je kunt met Dendron 

Media werken aan vaardigheden zoals 

camerawerk, editing, animeren, vormgeven, 

ICT, redactiewerk en meer! 

Wetenschap & 
Technologie

Je krijgt het vak Wetenschap & Technologie. 

Je werkt aan vaardigheden zoals 

onderzoekend leren, kritisch denken en 

computervaardigheden. Je houdt je bezig 

met Innovation, Design en Technology. 

Maatwerk
Het Dendron College biedt onderwijs op 

maat. Je kunt verrijkende en verdiepende 

lesstof krijgen, wanneer je extra uitdaging 

wilt. 

Leerjaar 2
De eerste 
stappen zijn 
gezet
Na je eerste jaar weet je precies hoe alles 

werkt op het Dendron College. Maar er valt 

nog genoeg nieuws te ontdekken!

Als gymnasium-leerling heb je de mogelijkheid 

om les te krijgen in de klassieke talen Latijn en 

Grieks. Je kunt deelnemen aan de Romereis 

en wanneer je Grieks en/of Latijn met succes 

afrondt, krijg je het gymnasium-diploma.

Je houdt je bezig met 
Innovation, Design en 
Technology.



Leerjaar 3
Het laatste 
jaar van de 
onderbouw
In je derde jaar bereid je je voor op het  

kiezen van een profiel. Je kunt kiezen uit: 

1   Cultuur en Maatschappij

2   Economie en Maatschappij

3   Natuur en Gezondheid

4   Natuur en Techniek

Dat kiezen doe je niet zomaar. Je wordt 

begeleid bij het uitzoeken van wat jij leuk en 

interessant vindt. Vanaf je vierde jaar heb je 

dan ook vakken die aansluiten bij jouw profiel.

Burgerschap

Leren heeft voor ons ook een sociaal 

aspect. Je leert niet alleen hoe je een zin 

in verschillende talen ontleedt of hoe je 

een wiskundige vergelijking oplost. Je leert 

ook nadenken over de wereld om je heen 

en de plek die jij inneemt in die wereld. 

Hoe verhoud je je tot een ander? En welke 

plek heeft die ander in de wereld om je heen? 

In de eerste drie jaar ben je ten minste 25 uur 

per schooljaar bezig met burgerschapsuren 

in de vorm van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk 

bij (sport)verenigingen, organisaties of 

stichtingen.

20-80 learning

In de bovenbouw kun je 80% van de tijd 

gewone lessen volgen en 20% van de tijd 

leren door te doen. Ga aan de slag met 

ondernemerschap of een andere uitdaging 

passend bij je profielkeuze. Leer meer 

over jouw eigen competenties en ga op 

onderzoek uit.

Daag jezelf uit! 

Vanaf de bovenbouw zijn er vele 

mogelijkheden om jezelf uit te dagen. Zo 

kun je voor het 3 jaar durende programma 

‘Op niveau’ kiezen, waarbij je interessante 

gastlessen volgt, leert netwerken en bij 

bedrijven langs gaat. Een andere uitdaging kun 

je zoeken in je profielwerkstuk. Kies zelf een 

onderwerp en bijt je vast in jouw onderzoek. 

Jij bent de baas over jouw eigen leerproces. 

Exclusief voor de cognitief getalenteerde 

leerling bieden we het Excellentieprogramma 

aan, dat je kunt volgen aan de Radboud 

Universiteit. Daarnaast organiseren we ieder 

jaar voor en door leerlingen het Science 

Symposium. 



Excursies, activiteiten 
en meer
We hebben ook genoeg activiteiten die 

buiten de muren van het schoolgebouw 

plaatsvinden! Van een excursie voor Frans 

tot een sportdag en van een museumbezoek 

voor geschiedenis tot een wintersportweek.  

In de bovenbouw ga je op uitwisseling naar 

het buitenland en kun je ervoor kiezen om 

mee te gaan op studiereis. 

Leerjaar 6
Richting de 
volgende stap 
van jouw reis
De middelbare schooltijd is een periode die je 

nooit vergeet. Eerste stappen, ontdekkingen, 

leermomenten en nog zoveel meer. Je maakt 

vrienden voor het leven, je leert jezelf kennen 

en je groeit steeds verder richting de persoon 

die je wil zijn. Met jouw vwo-diploma op 

zak, kun je beginnen aan een universitaire 

studie. Daarmee start je met het WO 

(Wetenschappelijk Onderwijs).

Je bent welkom op het Dendron College om 

op jouw eigen tempo en manier te leren, 

jezelf uit te dagen en plezier te maken. 

Leerjaar 4
Ontdek waar  
je heen wilt
In je derde jaar heb je een vakkenpakket 

gekozen en ben je dus al een beetje een 

bepaalde richting op aan het gaan. Je krijgt 

tijd en ruimte om te ontdekken waar je 

interesses en talenten liggen.

Leerjaar 5
Time flies 
when you’re 
having fun
In je vijfde jaar bereid je je langzaam maar 

zeker voor op je eindexamens en op de 

richting die je daarna op zult gaan. Omdat 

iedereen vanaf de bovenbouw een eigen 

vakkenpakket heeft, heb je geen vaste klas 

voor alle vakken, maar verschillende klassen

met alle leerlingen uit jouw jaar.
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Jouw reis begint op 
het Dendron College
Download onze Open dag App!

Heb je je keuze gemaakt? 
Op 13 en 14 maart kun je je van 17.00 uur - 19.30 uur komen inschrijven 

als nieuwe leerling van het Dendron College. Tot dan! Wij hebben er zin in!

https://www.dendron.nl/groep-78
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.concapps.opendaginapp
https://apps.apple.com/gb/app/open-dag-app/id1485210930?ign-mpt=uo%3D2
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