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De school waar iedereen zichzelf mag zijn.
Dat is het motto van Nuenens College.
Wij vinden het belangrijk dat iedereen
zich thuis voelt bij ons op school.

Kleinschalig
Nuenens College is een kleinschalige
school, waar alleen vmbo-leerlingen
te vinden zijn. Dat maakt het wel zo
overzichtelijk.
De docenten kennen je goed en je hebt
ook al snel contact met andere leerlingen.
Na de introductieweek heb je vast snel je
plek je in onze school gevonden!

Oog voor jou
We vinden het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn. Je krijgt op Nuenens College
dan ook alle ruimte om je talenten te ontdekken. Wij proberen je in je kracht te zetten
zodat jij het beste uit jezelf kan halen. Heb je daarbij hulp nodig? Dan staan docenten
en medeleerlingen voor je klaar.
Leerlingen die moeite hebben met lezen (dyslexie) krijgen bijvoorbeeld extra
aandacht. En in onze huiswerkklas krijg je hulp bij het maken van je huiswerk.
Op Nuenens College kijken we samen naar zowel je sterke als minder sterke kanten,
maar belangrijk nog: we leren je hoe je daarmee het beste om kunt gaan. Zo bouw je
zelf aan jouw toekomst. Dat leidt keer op keer tot prachtige resultaten. Van leerlingen
die excelleren tidjens de musical, tot leerlingen die zelf kunstwerken produceren of
van zich laten horen via hun sportieve prestaties bij LO2.
Kotom: Nuenens College is een gezellige, kleinschalige school waar je wordt
gemotiveerd om het beste uit jezelf te halen.
In dit boekje vind je veel informatie over onze school. Wil je Nuenens College eens
in het echt zien? Neem dan eens een kijkje tijdens ons Open Huis. Op maar liefst
drie dagen kun je bij ons binnenlopen. Succes met het maken van je keuze en
wie weet tot ziens!
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Nieuwe school,
nieuwe naam
en nieuwe identiteit
Van Pleincollege Nuenen
naar Nuenens College

Bouwen aan zelfvertrouwen

Zoals je waarschijnlijk al gemerkt hebt, heet onze school

hebben. Als ze weerbaar, krachtig, enthousiast en

voortaan Nuenens College. De naam Pleincollege

energiek zijn. Daar is een ontdekkingstocht voor

Nuenen verwees nog naar een niet meer bestaande

nodig. Wij geven je zorg en aandacht, zodat je

samenwerking van Pleinscholen uit de regio.

zelfvertrouwen kan groeien. Want met een trots gevoel

De bouw van een nieuw schoolgebouw, is een

en zelfverzekerdheid zoek je zelf je pad en blijf je jezelf

goed moment om van naam te veranderen. Vanaf

ontwikkelen. Zo kun je groeien.

Mensen zijn op hun best als ze het roer zelf in handen

februari 2018 heten we dus officieel Nuenens College.

Ontdek het zelf
Meer dan een naam

Wij geloven dat je het meest leert als je écht betrokken

Is het alleen de naam die is veranderd? Nee, zeker niet.

bent. Actief leren noemen we dat. Daarom dagen we je

We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om

uit om je eigen leerroute uit te stippelen. Niemand is

ook eens goed te kijken waar we als school voor willen

hetzelfde. We gaan jou leren hoe je zelf kunt leren.

staan de komende jaren. Hiernaast lees je waar wij als

Zodat je zelf kunt ontdekken: dát is mijn talent.

Nuenens College voor staan:

Wat vind jij leuk? Je werkt aan échte vraagstukken in
een betekenisvolle omgeving. Je onderzoekt, ontwerpt
en onderneemt. Je gaat vindingrijk aan de slag met je
eigen toekomst. En dat zijn precies de mensen die de
Brainport- regio nodig heeft.

van
leerlingen,
voor
leerlingen,
door
leerlingen!
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Samen sterk
Wij vinden het belangrijk om met elkaar verbonden
te zijn. We zijn een kleine school. En dat betekent
dat het makkelijk is om contact met elkaar te maken.
Saamhorigheid. Oog hebben voor elkaar.
En samenwerken natuurlijk. Want alleen ga je misschien
sneller, maar samen kom je vérder. We zijn een soort
dorpsgemeenschap. Een veilige omgeving waarin
iedereen telt. Een groep waarin jij je sterk mag voelen.

Het nieuwe schoolgebouw
Nuenens College bouwt aan de toekomst. In het voorjaar
van 2018 zal een prachtig nieuw schoolgebouw aan de
Sportlaan in Nuenen opgeleverd worden. Het moderne
ontwerp en de inrichting dragen bij aan een veilige
omgeving, een prettig leerklimaat, en de onderzoekende
houding van onze leerling. Een gebouw dat ons onderwijs
ondersteunt.
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De overstap
naar een
nieuwe school
Je hebt een schooladvies gekregen, maar hoe een

Kader

middelbare school precies in elkaar zit, weet je

In de kaderberoepsgerichte leerweg komen onze

misschien nog niet. Op Nuenens College geven we les

leerlingen in de eerste twee jaar van hun opleiding in

op alle niveaus van het vmbo: dus basis, kader en mavo.

aanraking met allerlei beroepsvaardigheden. Zo krijg

Je krijgt les op je eigen niveau, in een fijne en veilige

je een goed beeld van waar je talenten liggen en wat

omgeving.

voor mogelijkheden je hebt met een kader-diploma.

Mavo (theoretische leerweg)

Basis

De mavo (theoretische leerweg) heeft als enige leerweg

De basisberoepsgerichte leerweg is bedoeld voor

een aansluiting met de havo. Het is het hoogste niveau

leerlingen die praktisch zijn ingesteld. Het examen-

binnen het vmbo. Leerlingen krijgen voornamelijk

programma is niet zo uitgebreid als dat van de

cognitieve (leer)vakken. Deze leerweg is dan ook

kaderberoepsgerichte leerweg en daardoor minder

bedoeld voor leerlingen die zelfstandig kunnen leren.

zwaar. Na het behalen van je diploma kun je instromen
in niveau 2 van het mbo.
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Vernieuwing vmbo
Binnen het vmbo is landelijk een verandering

Beroepsgerichte profielvak

doorgevoerd. Daarom werkt Nuenens College vanaf

Het beroepsgerichte profielvak (E&O of Z&W) is het

augustus 2017 in klas 3 van de basis- en kaderleerweg

‘vaste’ deel van je profiel. Je maakt zelf een keuze voor

met nieuwe beroepsgerichte profielen. Dit zijn Economie

een vak. Je leert de basiskennis en de basisvaardigheden

& Ondernemen (E&O) en Zorg & Welzijn (Z&W).

die je nodig hebt om goed uit de voeten te kunnen in
het beroep.

Het mooie aan deze opzet is dat je meer te kiezen
hebt. Je krijgt de kans om beter te onderzoeken welke

Beroepsgerichte keuzevakken

opleiding of welk beroep goed bij je past. Je krijgt dus

Tijdens de opleiding kies je voor beroepsgerichte

de tijd om daar goed over na te denken.

keuzevakken. Je kunt kiezen voor keuzevakken
die bij je profiel horen, dan kom je meer over je

Hoe ziet een profiel eruit?

vakgebied te weten. Ook kun je kiezen voor (maximaal

Een profiel is altijd een combinatie tussen de theorie

twee) keuzevakken uit een ander profiel. Zo leer je

en praktijk. Je krijgt de zogenaamde vormende vakken

meer over een ander beroep of een andere sector.

(zoals Nederlands en Engels). Daarnaast volg je

We hebben acht verschillende keuzevakken bij

vakken die passen bij een beroep (het beroepsgerichte

Nuenens College:

profielvak) en volg je beroepsgerichte keuzevakken.

- Beveiliging, beweging en recreatieve activiteiten
- Horeca en facilitaire dienstverlening

Avo-vakken

- Marketing

Welk profiel je ook kiest, je volgt altijd de vakken

- Ondernemen

Nederlands, Engels, maatschappijleer, lichamelijke

- Podium & design

opvoeding en ten minste één kunstvak. Daarbij volg je

- Uiterlijke verzorging

nog twee avo-vakken die goed passen bij je profiel.

- Webshop
- Wonen, welzijn en zorg

Veranderingen in de onderbouw
In de onderbouw kun je ook merken dat er dingen
veranderd zijn. Denk aan vakken als filosofie,
ervaringsleren en projecten zoals vorm & media.
Ook zijn er drie projectweken. Dan werk je aan een
thema en komen alle vakken samen. Samen met je
coach kijk je naar je ontwikkeling, je dromen en je
talenten. Waar ga jij graag mee aan de slag?
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Ondersteuning
Ondersteuningsteam

- Sociale-vaardigheidstraining: hier leer je hoe je

Als het even wat minder gaat, is het fijn als daar

gemakkelijker contact legt en hoe je opkomt voor

aandacht voor is. Wij vinden het belangrijk dat iedere

jezelf.

leerling die aandacht krijgt. Als er iets aan de hand is,

- Faalangstreductietraining: leert je ontspannen

kun je eerst naar je mentor gaan. Bijvoorbeeld als het

als je veel stress hebt bij het maken of leren

niet lukt met leren. Die kan je in veel gevallen helpen.

van proefwerken.

Anders biedt het ondersteuningsteam hulp.

- Nederlands als tweede taal: hier leer je de
Nederlandse taal beter begrijpen en toe te passen

Er zijn verschillende manieren van ondersteuning op

als je thuis ook nog een andere taal spreekt.

onze school, voorbeelden zijn:

Aanmelden voor extra ondersteuning op school verloopt

- Transfertraining: best lastig die overstap van de

via de mentor en gaat altijd in overleg met jou en je

basisschool naar de middelbare school? Dan kun je

ouders.

gebruik maken van transfertraining.
- Groepstrainingen: hier wordt extra aandacht besteed

Huiswerkbegeleiding

aan plannen en organiseren van je schoolwerk, leren

Misschien heb je op de basisschool al eens wat huiswerk

omgaan met onverwachte veranderingen binnen

gehad. Op de middelbare school moet je dagelijks

school en omgaan met je emoties op school.

huiswerk maken. Vind je het lastig om te plannen?

- Remedial Teaching: voor als je taalregels en
rekenregels lastig vindt.

Dan kun je gebruik maken van de huiswerkbegeleiding.
Die is er voor leerlingen uit alle leerjaren. Er is altijd
minimaal één docent aanwezig.

Aandacht
voor jou
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Talentontwikkeling
Tijd voor je talenten

Bovenbouw: talent ontdekken

Helemaal gek van programmeren? Verzot of dans

Veel leerlingen weten nu nog niet wat ze later willen

of sleutel je graag aan je brommer? Op Nuenens

worden. Daarom krijgen leerlingen op Nuenens College

college krijgje de tijd en ruimte om je talenten te

de kans om uit te zoeken wat bij ze past. Op school

ontdekken. We vertellen je hier graag meer over

werken we met beroepsgerichte profielen. Dit zijn

tijdens onze Open Huis!

Economie & Ondernemen (E&O) en Zorg & Welzijn (Z&W).
Met je diploma kun je nog alle kanten op, je kunt bijna

Theater

alle mbo-opleidingen gaan volgen. We vinden het

Op Nuenens College kun je het vak Theater volgen.

belangrijk dat je eerst de tijd neemt om je talenten

Zang, dans, acteren: alles komt voorbij! Op onze

te ontdekken.

website vind je er meer informatie over.
Je kunt je talent pas verder ontwikkelen als je de juiste

LO2

leer- en werkhouding hebt. We vragen tijdens de eerste

Heb jij een passie voor sport? Dan is het vak LO2 iets

drie jaar langzaamaan steeds meer van je, om die

voor jou! De opleiding start in het derde leerjaar en is

houding aan te leren. Zo ga je creatief denken,

bedoeld voor kader- en mavoleerlingen. Na het behalen

samenwerken en plannen en organiseren. Tijdens de

van de LO2-opleiding en een positief advies, heb je de

eindpresentatie (de Meesterproef) in leerjaar 4, kijken

mogelijkheid om direct toegelaten te worden tot Summa

docenten vanuit het mbo mee. Ben je klaar voor de

Sport. Ook leuk: als je in klas 2 of 3 zit, kun je mee op

volgende stap?

winterkamp! Samen leren we in Oostenrijk skiën of
snowboarden!
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Loopbaan
begeleiding
Je staat nu voor de keuze voor een middelbare school.

Stage lopen

In de rest van je loopbaan ga je nog meer keuzes maken.

In het derde leerjaar mavo ga je al aan de slag

Welk profiel kies je? Welke keuzenvakken passen bij

bij een echt bedrijf! In de basis- en kaderberoepsgerichte

jou? Waar loop je stage? Welke vervolgstudie kies je en

leerweg is dit in het vierde leerjaar. Dan ga je namelijk

welk werk ga je doen? Kiezen is niet altijd makkelijk.

stage lopen. We noemen dit de beroepsoriënterende

We helpen je om de juiste keuzes te maken, tijdens de

stage. Je werkt dan twee weken bij een bedrijf. Je gaat

Loopbaanbegeleidingsuren (LOB).

zelf op zoek naar de plek waar je graag ervaring op
wilt doen. Het bedrijf legt de ervaringen vast in een

Bij LOB kijken we naar je passies en talenten. Want als

stageboek. In dit boekje staan ook opdrachten en

je iets kiest dat je écht leuk vindt, dan heb je daar later

dagverslagen.

veel plezier van. Je kunt alleen een goede keuze maken
als je in de praktijk hebt ervaren hoe leuk iets is.

Samenwerking

Daarom doe je via LOB ervaring op in verschillende

Nuenens College werkt nauw samen met verschillende

werksituaties (praktijk). Voordat je een keuze maakt,

(Nuenense) bedrijven. Onze leerlingen voeren namens

moet je eerst weten waar je kracht ligt, wat je talenten

die bedrijven tal van opdrachten uit. Verder komen

en mogelijkheden zijn.

er regelmatig gastsprekers naar school en worden er
excursies georganiseerd. We vinden het belangrijk dat je
zo ook verhalen uit de praktijk hoort, ziet en meemaakt.

Maatschappelijke stage
Als leerling bij onze school ga je ook een Maatschappelijke Stage volgen. Je maakt zo op een leuke
manier kennis met het leveren van een zinvolle bijdrage
aan de samenleving.
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‘Geef me een baan
die bij me past,
en ik hoef nooit
meer te werken’

Leren in de
praktijk

Betekenisvol
leren
Leer je op Nuenens College alleen maar uit boeken?
Nee hoor! We vinden het belangrijk dat je leert van de
wereld om je heen. Daarom gebruiken we niet alleen
maar schoolboeken. Zo lees en discussieer je bij
Nederlands bijna wekelijks over het nieuws.
Daarnaast bezoek je leerzame plekken, zoals de
Waterinstallatie of het STRP-festival. Of je werkt tijdens
onze projectdagen in groepjes aan zogenaamde
vakoverstijgende thema’s.
Nieuw is het ervaringsleren. Alle eerstejaars werken

Klankbordgroep en
leerlingenraad

wekelijks aan dit project, waarin leerlingen aan de
hand van een thema zelf hun leervragen opstellen en

Nuenens College vindt jouw mening belangrijk! Daarom

ook zelf op zoek gaan naar antwoorden.

gaan we meerdere keren per schooljaar met groepjes
van zo’n zes à zeven leerlingen om tafel. We spreken dan

Sectorwerkstuk

over ‘schoolse zaken’. Wat gaat er goed op onze school?

Leerlingen van onze mavo-afdeling maken in leerjaar 3

Wat kan beter? En wat moet anders? Elk leerjaar heeft

een sectorwerkstuk. Ook hierbij staat betekenisvol leren

zo’n klankbordgroep. Sinds het schooljaar 2016-2017

centraal. Je verdiept je in een onderwerp dat past bij

hebben we ook onze eigen leerlingenraad. Die geeft

je afstudeerrichting. Van docenten leer je hoe je een

regelmatig gevraagd én ongevraagd haar mening over

onderzoek moet doen, daarnaast vergaar je nieuwe

zaken op school.

kennis. Die verwerk je vervolgens in je werkstuk, dat je
later aan je ouders en docenten presenteert.
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Buitenschoolse lesactiviteiten
Cultureel festival

Keulen

Nuenens College organiseert ieder jaar een cultureel

In leerjaar 3 van de mavo gaan we een dag naar Köln en

festival, een gezellige markt met kraampjes die

beleven de stad en zijn inwoners. De voertaal van die

verschillende landen vertegenwoordigen. In die

dag is Duits! Heb je een beetje lef? Deze dag staat bol

kraampjes zijn lokale hapjes en versieringen uit

van de uitdagingen! Zo neem je bijvoorbeeld

het betreffende land te vinden. Tijdens de Kunst &

straatinterviews af en maak je filmpjes. Al die informatie

Cultuurvakken ga je als brugklasleerling aan de slag.

leidt tot een zelfgemaakte brochure over de stad!

Je kiest als groepje een land en verdiept je daar in.
Wat voor een muziek maken ze daar? Welke kleren

Londenreis

dragen ze? Je maakt versiering voor het kraampje,

In het vierde leerjaar is er de Londenreis. Je gaat er

zorgt voor mooie foto’s en maakt zelfs serviesgoed.

naartoe met de boot en terug met de shuttle. Je kunt

Tijdens de markt verkoop je lekkere hapjes en drankjes.

kiezen uit drie zogenaamde ‘tours’: de Thrillertour, de

De opbrengst gaat naar een goed doel dat we samen

sporttour en de musicaltour. Gezamenlijk bezoek je de

uitkiezen. Het festival wordt aan het einde van

highlights van de stad. Je verblijft bij een gastgezin, dus

ieder schooljaar gehouden.

je Engels wordt flink op de proef gesteld!

STRP Biënnale

Nuenens College Party

Eens in de twee jaar wordt dit festival gehouden in het

Het is belangrijk om af en toe even te ontspannen.

Klokgebouw in Eindhoven. Tijdens de STRP Biënnale

Daarom is er elk jaar een schoolfeest. Zo leer je de

maak je kennis met een combinatie van kunst, techniek

andere leerlingen, je docenten en de mentoren beter

en technologie. Afgelopen jaar namen leerlingen van ons

kennen. Vind je het leuk om te organiseren? Leerlingen

een kijkje. Leuk om al die interactieve kunstwerken te

mogen altijd meedenken en helpen bij de schoolfeesten.

zien! En wat helemaal leuk is, je gaat als leerling ook zelf

Hartstikke leuk en ook nog erg leerzaam!

aan de slag!
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Digitale
wereld
Internet, Facebook, Instagram, een smartphone…

Ook je ouders krijgen hierover informatie. Ieder jaar

je ontmoet elkaar allang niet meer alleen op het

organiseert Nuenens College een Social Mediadag waar

schoolplein.

naast leerlingen ook ouders en docenten voor worden
uitgenodigd. Daarnaast zijn er informatiemomenten

Als school vinden we het belangrijk dat we ook kijken

voor onze docenten en medewerkers, zodat iedereen

naar de omgangsvormen online.

up-to-date is.

Het kan heel handig zijn om online vragen te stellen over
je huiswerk, maar de digitale wereld kent ook gevaren.

DOT (Digitaal Ontwikkel Team)

Op school is er volop aandacht voor de positieve en

Het DOT, het Digitale Ontwikkel Team, richt zich op

negatieve kanten van social media. Hoe gaan we daar

het ontdekken, ontwikkelen en toepassen van nieuwe

goed en veilig mee om?

mogelijkheden op digitaal gebied in onderwijsland.
Het DOT houdt de nieuwste ontwikkelingen in de gaten,
deelt deze met de leraren op Nuenens College en
ondersteunt bij de uitvoering ervan in de klassen.
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Voor in je
agenda
Nuenens College vindt jouw mening belangrijk! Daarom
gaan we meerdere keren per schooljaar met groepjes
van zo’n zes à zeven leerlingen om tafel. We spreken dan
over ‘schoolse zaken’. Wat gaat er goed op onze school?
Wat kan beter? En wat moet anders? Elk leerjaar heeft

Aanmelden voor reguliere leerlingen, voor leerlingen van

zo’n klankbordgroep. Sinds het schooljaar 2016-2017

het Antoon Schellens College en van het Stedelijk College

hebben we ook onze eigen leerlingenraad. Die geeft

Eerste Opvang Anderstaligen (EOA) vinden plaats op de

regelmatig gevraagd én ongevraagd haar mening over

volgende dagen:

zaken op school.

- maandag 5 maart 2018: 16.00-17.30 en 19.00-20.30 uur
- dinsdag 6 maart 2018: 16.00-17.30 en 19.00-20.30 uur

Aanmelden

- woensdag 7 maart 2018: 14.00-17.00 uur

Hieronder een aantal momenten waarop je kennis kunt
maken met onze school. Wil je je graag aanmelden?

Op 18 april 2018 wordt het toelatingsbesluit van deze

Dat kan! Je stuurt dan een mailtje naar

leerlingen verstuurd.

m.heijnen@pleincollegenuenen.nl.
Wat moet je meenemen naar de (voor)aanmelding?

Aanmelding

- je BSN-nummer

Wil je via een vooraanmelding aanmelden? Een

- kopie ID of kopie paspoort

vooraanmelding is voor leerlingen met bijzondere

- relevante test-/onderzoeksrapportages

onderwijsbehoeftes. De basisschool geeft aan de ouders

- informatie van externe hulpverlening indien van

aan of een leerling een vooraanmelder is. Als je ouders

toepassing

nog informatie willen of vragen hebben dan kunnen ze

En je bent als nieuwe leerling altijd zelf aanwezig bij de

vooraf een afspraak maken voor een oriënteringsgesprek

aanmelding. Alle aanmeldingen zullen plaatsvinden

met onze coördinator toelating. Je kunt een afspraak

op de Sportlaan 8.

maken via m.heijnen@pleincollegenuenen.nl.

Instromers
De tijden voor de vooraanmeldingen worden nog bekend

Wil je instromen in klas 2, 3 of 4 of ben je een brugklasser

gemaakt.

met een herzien advies dan kun je je aanmelden op
22 en 23 mei 2018.

Op 14 maart 2018 wordt het toelatingsbesluit van de

Tijdstippen worden nog bekend gemaakt.

vooraanmelders verstuurd.

Kennismakingsmiddag eersteklassers
Gefeliciteerd, je bent toegelaten! Dan ben je op
woensdag 20 juni 2018 welkom op de kennismakingsmiddag. Je ontvang hiervoor een persoonlijke
uitnodiging.

14

Onderwijs
maak je samen
Nuenens College zoekt actief samenwerking op

Dat de wereld er door alle (technologische) ontwikkelingen

Ondernemers

over pakweg 10 jaar anders uit ziet dan vandaag de dag,

Somers wil de komende maanden dan ook actief

daar kan iedereen zich wel iets bij voorstellen. Dat dat ook

de samenwerking opzoeken met de regio. De eerste

invloed heeft op het onderwijs, is nog niet bij iedereen even

stappen zijn inmiddels gezet. ‘Er vindt al op regelmatige

scherp doorgedrongen. Althans, dat stelt Karel Somers,

basis overleg plaats met ondernemersvereniging OCN,

directeur van Nuenens College. ‘Ik zie nog regelmatig

Jong (startups) en Centrummanagement Nuenen.’

docenten uitsluitend lesgeven vanuit het boek, terwijl er heel

Binnenkort kunnen ook de basisscholen in Nuenen en

veel mogelijkheden liggen om het leerproces te verbinden

omgeving een uitnodiging van Somers verwachten. ‘Ik

met de ons omringende werkelijkheid en/of actualiteit.

wil met ze in gesprek. Waar kunnen we elkaar helpen,

En niet alleen op andere scholen hoor, ook bij ons hier in

elkaar versterken? Onderwijs maak je immers samen.’

Nuenen. Dat moet écht anders. Als we onze kinderen klaar
willen stomen voor de toekomst, moeten we ons onderwijs

Talent ontdekken

daarop aanpassen.’

Het doel van de Nuenense vmbo-school is en blijft
uiteraard het klaarstomen van de leerlingen voor de

Nieuw gebouw, nieuwe visie

toekomst. Voor banen die nu (veelal) nog niet bestaan.

Toen drie jaar geleden - na jaren onderhandelen - eindelijk

‘Aan ons om deze leergierige jongeren te begeleiden

de knoop werd doorgehakt voor de bouw van een nieuw

in die belangrijke fase in hun leven. We moeten ze de

schoolgebouw, greep Somers die gelegenheid aan om de

ruimte geven om hun talenten te ontdekken en ze

huidige onderwijsvisie van de school eens kritisch tegen het

daarnaast helpen om op een creatieve manier en met

licht te houden. ‘Het is een unieke kans om je schoolgebouw

inzet van moderne technologie de werkelijkheid vanuit

aan te passen op je onderwijsvisie. Het was dus het juiste

hun eigen nieuwsgierigheid te onderzoeken. Verder

moment om eens goed te kijken naar onze toekomst.’

moeten ze vooral te ruimte krijgen om fouten te maken
en daarvan te leren, hun grenzen op te zoeken en vooral

Klaar voor de toekomst

ook om samenwerkingen aan te gaan. Allemaal zaken

‘Scholen zijn altijd vrij gesloten geweest’, gaat Somers verder.

waar je later in je leven de vruchten van plukt.’

‘Leerlingen werden binnen vier muren klaargestoomd
voor de toekomst. Die toekomst vindt echter buiten die

Van en voor Nuenen

muren plaats. We willen als school dan ook veel meer

Somers kan niet wachten tot het nieuwe gebouw, dat

de samenwerking opzoeken met die buitenwereld. Met

hij zelf omschrijft als een ‘leer en leefgemeenschap, de

bedrijven in de regio, maar ook met de inwoners. Zo halen

deuren opent. ‘Het was wel even een tegenvaller toe we

we kennis naar binnen én delen wij wat wij te bieden

hoorden dat de bouw vertraging heeft opgelopen. Maar

hebben. Het werkt dus twee kanten op. Denk bijvoorbeeld

we proberen dat nu om te zetten naar iets positiefs.

aan leerlingen die stagelopen bij bedrijven uit de regio, maar

We kunnen nu de tijd nemen om nóg meer de samen-

ook aan de lokale toneelclub die een optreden verzorgt op

werking op te zoeken, zodat we straks een vliegende

het podium van onze school. We moeten gebruik maken van

start kunnen maken. In een nieuw schoolgebouw mét

elkaars kennis en kwaliteiten.’

een nieuwe onderwijsvisie.’
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