
Onderwijsaanbod: 
vmbo-t, havo, (tweetalig) vwo 

•  Internationalisering voor alle 
leerlingen

•  Hulp bij het realiseren van je 
toekomstdromen

•  Uitgebreid systeem van 
leerlingbegeleiding, bijvoorbeeld 
schakelklas vmbo-t/havo*

Create your future

Onderwijsaanbod: 
vmbo basis, kader, gemengd/tl

•  Ontwikkelen van verantwoordelijk-
heid in een veilige leeromgeving

•  Focus op talentontwikkeling en 
keuzemogelijkheden

•  Praktisch aanbod in profi elen, 
waaronder Horeca, Bakkerij en 
Recreatie*

Vmbo waar je leert leren, 
leven en kiezen

Onderwijsaanbod: 
vmbo basis, kader, gemengd/tl

•  Euregionaal georiënteerd op 
vervolgonderwijs en bedrijfsleven

•  Veel aandacht voor het individuele 
kind, door het werken met 
persoonlijke (leer)doelen

Wie ben ik? Wat wil ik? 
Wat kan ik? En… kan wat ik wil?

Onderwijsaanbod: 
vmbo basis, kader, gemengd/tl

•  Mogelijkheid om vakken op een 
hoger niveau te volgen

•  Sportklas met een divers aanbod 
aan sporten

•  Persoonlijke aandacht en 
begeleiding door maatwerktrajecten

Samen naar de top!

Onderwijsaanbod: 
havo, atheneum, gymnasium

•  Eigentijds onderwijs gericht op 
verbinding met de maatschappij en 
jouw ontwikkeling tot zelfbewuste 
burger

•  Categoraal gymnasium*
•  Technasium, Bernardinus Business 

School en versterkt taalonderwijs

Vertrouwd en vernieuwend

Onderwijsaanbod: 
mavo (+), (tweetalig) havo*, 

(tweetalig) atheneum, 
(tweetalig) gymnasium

•  Brede onderbouwperiode met 
uitdagend onderwijs op niveau van 
elke leerling

•  Werken aan eigen leerdoelen onder 
begeleiding van een mentor/coach

• Sportactieve school

Verleg je grenzen

Onderwijsaanbod: 
praktijkonderwijs

•  Opleiding richting een arbeidsplek 
of mbo

•  Breed scala aan praktijklessen met 
daarnaast theorielessen op niveau

•  Passend bij de ontwikkeling van de 
leerling en op maat

Relatie, (zelf)vertrouwen, 
zelfstandigheid en 

verantwoordelijkheid!

www.eijkhagen.nl

Onderwijsaanbod: 
vmbo-t, havo

•  Vernieuwend en gepersonaliseerd 
onderwijsconcept*

•   Juiste balans tussen allerlei kennis 
en vaardigheden die je in de 
toekomst nodig hebt

•  Betekenisvol en duurzaam leren, 
binnen en buiten de school

Droom – Denk – Durf – Doe 

www.nieuwethermen.nl www.bernardinuscollege.nl www.sintermeerten.nl

www.holz.bcpl.nl www.brandenberg.bcpl.nl www.pplonline.nl www.herle.bcpl.nl
* Uniek in de regio!



www.eijkhagen.nl www.nieuwethermen.nl www.bernardinuscollege.nl www.sintermeerten.nl www.bcpl.nl

“ Voor elk kind het beste onderwijs”

Onze scholen staan voor

 • Gespreid onderwijsaanbod

• Veilige en uitdagende leeromgevingen

• Innovatie gericht op leren voor en in de toekomst

•  Goede aansluiting op vervolgonderwijs en loopbaan 

• Positieve beoordeling door de inspectie

• Goede bereikbaarheid

Meer informatie: www.svopl.nl

1 Sintermeertencollege
2 BcPL – Scholen voor praktijkonderwijs
3 BcPL – Locatie Herle
4 Nieuwe Thermen

5 Scholen van het Bernardinuscollege
6 Charlemagne College Eijkhagen
7 BcPL – Locatie Brandenberg
8 BcPL – Locatie Holz
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