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Specialisaties (vmbo) en 
Wereldwijs (vwo, havo, mavo)
Dit zijn programma’s waarin de 
leerlingen zich specialistisch of juist 
breed ontwikkelen. Vmbo-leerlingen 
volgen een specialisatie Sport, Kunst & 
Media of Science. Leerlingen van vwo, 
havo en mavo volgen modules waarin zij 
kennis en ervaring opdoen over zichzelf 
en hun plek in de wereld (“wereldwijs”). 
Dit kan variëren van mediawijsheid tot 
(lichamelijke) expressie en van culturele 
uitstapjes tot praktische klussen in en om 
het huis.

Vakwedstrijden
Op het vmbo hebben de leerlingen vanaf 
klas 1 de mogelijkheid deel te nemen aan 
vakwedstrijden als Junior Vakkanjers, 
Skills Masters en diverse onderlinge 
wedstrijden tussen vmboscholen.

Bèta-excellent
Leerlingen in vwo, havo en mavo 
die belangstelling hebben voor de 
bètavakken en daarin getalenteerd 
zijn, kunnen hun hart ophalen op de 

bètaochtenden die 10 keer per jaar 
plaatsvinden in leerjaar 2 en 3. Op 
deze ochtenden wordt in ons bètalab 
wetenschappelijk onderzoek gedaan door 
middel van proefjes en experimenten 
en het ontwerpen van apparaten zoals 
speeltoestellen.

Podium: band, SC on Stage
Leerlingen die graag op school muziek 
maken, zingen, tekenen, dansen, 
toneelspelen of iets anders creatiefs doen, 
kunnen hun hart ophalen. We hebben een 
prachtig aula-theater, waar elk jaar de 
shownight wordt gehouden. Ook is er een 
schoolband en kunnen mavo-, havo-en 
vwo-leerlingen examen doen in het vak 
tekenen. We geven workshops bongo 
spelen, capoeira etc. En in de brugklas 
leren leerlingen gitaar spelen.

Tweetalig vwo
Voor leerlingen met een vwo-advies 
die graag vloeiend Engels willen leren 
spreken en die het leuk lijkt om veel van 
andere landen en culturen te leren. Ook 
voor leerlingen met een bèta-aanleg!

TALENTONTWIKKELAARS



Sport
Jaarlijks worden voor elk leerjaar 
sportdagen georganiseerd. Zo 
is er een volleybal-, badminton- 
en softbaltoernooi en een 
allroundtoernooi. In de maand juni 
wordt jaarlijks een poldersurvival 
georganiseerd voor de onderbouw. 
De school neemt daarnaast met 
leerlingen uit diverse leerjaren 
van m.n. de locatie Vlisterweg deel 
aan Olympic Moves, de grootste 
schoolsportcompetitie van Nederland. 
Hier strijden leerlingen eerst 
regionaal en daarna nationaal om het 
Nederlands kampioenschap. Ook kun 
je op de Vlisterweg de specialisatie 
Sport kiezen. De bovenbouw van vwo 
en havo heeft een LO-programma 
met bijzondere sporten als duiken, 
klimmen, squash. En ten slotte: op de 
mavo kun je het vak LO2 kiezen als 
examenvak!

Cambridge certificate (Engels),
Goethe-Zertifikat (Duits),
Delf Junior (Frans)
Op het Schoonhovens College kunnen 
leerlingen voor Engels, Frans en Duits 
een internationaal erkend diploma 
behalen op een hoog niveau. Zij 

krijgen extra lessen op school en 
sluiten het jaar af met een examen.

Debatteren, spreken en 
presenteren
Je mening goed onder woorden 
brengen, anderen overtuigen, 
adequaat reageren op andere 
debaters: vaardigheden die niet 
alleen in de politiek van pas komen. 
Op het Schoonhovens College 
bevorderen we een debatcultuur. Op 
de locatie AP is er een debatclub die 
meedoet aan regionale en landelijke 
debatwedstrijden. 

Uitwisselingen
Van anderen kun je veel leren! Wij 
vinden het belangrijk dat leerlingen 
kennismaken met andere opvattingen, 
gewoontes en culturen. Dat doen we 
in de les, maar het is natuurlijk nog 
veel leuker en spannender om naar het 
buitenland te gaan en daar te logeren in 
een gastgezin of leerlingen uit (meestal) 
Europa bij jou thuis te ontvangen. Pas 
dan leer je écht van elkaar en ervaar je 
dat de wereld groter is dan Schoonhoven 
en omgeving. Wij hebben op de locatie 
AP dan ook uitwisselingsprogramma’s 
met o.a. Italië, Frankrijk en Spanje.

Meer dan 100 bedrijven zijn 
inmiddels aangesloten bij de 
Vrienden van het Schoonhovens 
College. Zij verzorgen zowel 
stages als gastlessen voor 
onze leerlingen. Dat is een 
goede voorbereiding op het 
middelbaar beroepsonderwijs. 
Maar dat niet alleen. Onze 
leerlingen blijven zo betrokken 
bij de omgeving van de school.

BEDRIJVEN 
in de buurt

Leerlingen merken op allerlei 
manieren dat het Schoonhovens 
College een veilige, openbare 
school is:
• Iedereen is welkom en er is 

respect voor ieders mening
• We praten over onze normen 

en waarden
• We doen wat we zeggen en we 

zeggen wat we doen
• We zijn duidelijk over onze 

regels, afspraken en lestijden
• We verwachten veel van elkaar!

EEN VEILIGE, 
OPENBARE 
SCHOOL WAAR 
IEDEREEN 
WELKOM IS



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

Een veilige omgeving, 
een open sfeer
Normen en waarden
Het Schoonhovens College is 
overtuigd openbaar. Op onze school 
is iedereen welkom, ongeacht ras, 
geloofsovertuiging of geaardheid. Dat 
zijn geen loze woorden, dat vertaalt 
zich naar de normen en waarden 
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 opvattingen en over respect 
voor de ander. Wij zijn een school die 
midden in de samenleving staat en 
die niemand uitsluit. Ieder kind wordt 
gezien.

Een kwalitatief goede school
Onderwijs op maat
Geen kind is hetzelfde. Iedereen 
heeft eigen mogelijkheden en 
talenten. Daarom doen we veel aan 
talentontwikkeling en onderwijs op 
maat. We willen leerlingen uitdagen en 
stimuleren in hun nieuwsgierigheid, 
zodat ze ontdekken waar ze goed in 
zijn. De techniek helpt ons daarbij. Met 
chromebooks en binnen de digitale 
leeromgeving kunnen leerlingen 
veel lessen op hun eigen niveau en 
tempo volgen. Het voordeel is ook dat 
docenten, leerlingen en ouders steeds 
goed zicht hebben op lesstof, huiswerk 
en behaalde cijfers. Nieuwsgierig naar 
onze resultaten? 
Kijk op www.scholenopdekaart.nl.

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.

WAT WIJ BELANGRIJK
VINDEN: KWALITEIT,
NIEUWSGIERIGHEID,
VEILIGHEID EN OPENHEID

LESTIJDEN

SCHOOLDAG
Begin en eindtijden kunnen
variëren.

PAUZES
Leerlingen houden hun 
pauze in de aula of op het 
schoolterrein. Daar zijn altijd 
medewerkers aanwezig voor 
toezicht en een praatje.

LESUUR


