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INLEIDING

Het is bijna zover. Je gaat naar de middelbare 
school. Er breekt een spannende, nieuwe periode 
aan waar je je natuurlijk zo goed mogelijk op wilt 
voorbereiden. Daarom stelt Nuenens College zich 
graag aan je voor:

Aangenaam, wij zijn Nuenens College. Een 
kleinschalige vmbo-school waar jij en jouw talenten 
en interesses centraal staan. Wij willen al onze 
leerlingen, welke talenten en welke achtergrond ze 
ook hebben, zo goed mogelijk voorbereiden op het 
vervolgonderwijs en de maatschappij. Dat doen 
we door les te geven op alle niveaus van het vmbo: 

 Basisberoepsgerichte leerweg
 
 Kaderberoepsgerichte leerweg
 
 Mavo (theoretische leerweg) 
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VOOR IEDER WAT WILS:
GROEN, KUNST OF SPORT

Natuurlijk is niet iedereen hetzelfde. Dat begrijpen 
we bij Nuenens College maar al te goed. Daarom 
kies je op Nuenens College al in de brugklas een 
profiel dat aansluit bij jouw talenten en interesses. 
Je hebt keuze uit de profielen Groen, Sport of 
Kunst. 

Naast drie lesuren Groen, Kunst of Sport hebben alle 
andere lesuren ook te maken met het keuze-thema. 
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Groen
Maak kennis met ‘groene’ onderwerpen, 
zoals het planten- en dierenrijk, het 
kweken van voedselgewassen en alles 
wat met onze leefomgeving te maken 
heeft. Duurzaamheid is een belangrijk 
onderwerp en natuurlijk gaan we 
regelmatig op excursie. 

Kunst
Lekker creatief aan de slag gaan kan in het 
kunstprofiel. In dit profiel maak je kennis 
met kunst in de breedste zin van het 
woord. Je leert dus niet alleen tekenen 
en schilderen, ook ga je aan de slag 
met fotografie, theater, dans, grafische 
vormgeving en grime. 

Sport
Loop jij het liefst elk moment van de 
dag in een trainingspak en sta jij elk vrij 
uurtje op het sportveld? Dan is het profiel 
‘Sport’ echt iets voor jou. Je maakt kennis 
met nieuwe trendsporten en krijgt les 
in verschillende pretsporten. Natuurlijk 
is er voldoende ruimte om zelf lekker te 
bewegen. 
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AANDACHT VOOR JOU!

Welk profiel je ook kiest, op Nuenens College 
vinden we het belangrijk dat jij het naar je zin 
hebt. Je mentoren helpen je die eerste periode 
goed op weg. Als het even wat minder gaat, kan 
het ondersteuningsteam jou en je mentoren 
begeleiden. We hebben volop aandacht voor 
jou, zodat de overstap van basisschool naar 
middelbare school soepel verloopt en jij je volop 
kunt ontwikkelen.

EIGEN LAPTOP

Bij Nuenens College leer je niet alleen uit boeken. 
Leren kan op zoveel manieren. Wat dacht je 
bijvoorbeeld van leren met je laptop? Sinds 
schooljaar 2020-2021 werken  brugklasleerlingen 
en leerlingen uit het tweede jaar met een eigen 
laptop. Door middel van speciale leer-apps kunnen 
leraren je nog beter helpen. Natuurlijk blijven 
aantekeningschriften en les- en werkboeken ook 
een belangrijk onderdeel van onze lessen.
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Meer weten over onze 
school? Scan dan snel 
de QR-code!
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BELANGRIJKE DATA

Vergeet de volgende data niet in je agenda te 
noteren. Houd onze website in de gaten voor 
actuele informatie.

Minilessen
Donderdag 15 oktober 2020 worden er 
weer minilessen georganiseerd voor alle 
leerlingen van groep 8. Basisscholen 
worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd. 

Mochten basisscholen hieraan niet willen deelnemen dan 
mogen leerlingen ook op individuele basis aanmelden via 
m.heijnen@nuenenscollege.nl.  Helaas kunnen we deze dag 
de ouders niet in ons gebouw verwelkomen. Mochten er ouders 
meekomen dan kunnen zij bij Coppelmans Nuenen op onze 
kosten een kopje koffie/thee gaan drinken.

Informatieavond
Op dinsdag 10 november 2020 vindt er (onder 
voorbehoud) een informatieavond plaats voor 
ouders en leerlingen van groep 7/8. Deze start 
om 19.30 uur. De avond zal rond 21.00 uur 

eindigen. Hoe we dit gaan organiseren zullen we via de website 
www.nuenenscollege.nl communiceren.
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Aanmelden
Maandag 1 maart 2021
16.00 – 17.30 uur en 19.00 – 20.30 uur
Dinsdag 2 maart 2021
16.00 – 17.30 uur en 19.00 – 20.30 uur
Woensdag 3 maart 2021
14.30 – 17.00 uur

Ook leerlingen die afkomstig zijn van het Antoon 
Schellenscollege en het Stedelijk College Eerste Opvang 
Anderstaligen (EOA) kunnen zich op bovenstaande momenten 
aanmelden.

Kennismakingsmiddag eerste klassers
Wanneer je bent toegelaten op Nuenens 
College, word je uitgenodigd voor een 
kennismakingsmiddag. Je ontmoet dan je 
klasgenoten en je mentoren. Hiervoor ontvang 

je een persoonlijke uitnodiging.

De kennismakingsmiddag voor leerlingen uit groep 8 die 
volgend schooljaar op Nuenens College starten, is op woensdag 
30 juni 2021.
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Instromen
Wil je instromen in klas 2, 3 of 4 of ben je een 
brugklasser met een herzien advies dan kun je 
je aanmelden op 25 en 26 mei 2021. Tijdstippen 
worden te zijner tijd op de website bekend 
gemaakt.

Open dag
Je kunt op zaterdag 23 januari 2021 van 10.00-
14.00 uur een kijkje nemen op onze school 
tijdens de Open Dag. Houd onze website in de 
gaten voor actuele informatie over de Open Dag.  
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CONTACTGEGEVENS

 Nuenens College
 Sportlaan 8
 5671 GR Nuenen
 040-2831569

Marie-José Heijnen 
Coördinator Toelating Nuenens College
m.heijnen@nuenenscollege.nl

Bij specifieke vragen over 
ondersteuningsbehoeften;  
ondersteuningsteam@nuenenscollege.nl 
of via de website een digitaal formulier 
invullen om een afspraak te maken (www.
nuenenscollege/ik ben nieuw/aanmelden)
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Sportlaan 8, Nuenen
Postbus 30, 5670 AA Nuenen

040 - 283 15 69
info@nuenenscollege.nl
www.nuenenscollege.nl


