T1ener
C0llege

Prikkel je
nieuwsgierigheid

Gepersonaliseerd leren voor 10 tot 14 jaar. Versnellen, breed oriënteren of juist specialiseren.

We geven je ruimte en
verantwoordelijkheid.

Onderwijsmensen leren
zelf ook. Elke dag.

Welkom bij
Tiener College!
We zijn een unieke onderwijsomgeving voor leerlingen van 10 tot 14 jaar. Als je onze

Geen plafond,
wel een fundament.

Onze 7
principes

Wij zijn nieuwsgierig.
Punt.

school binnenloopt, voel je de energie van nieuwsgierigheid en leren. Nieuwsgierigheid
komt het beste tot haar recht als je de antwoorden vindt die je zoekt. Daarom

Ouders zijn partners.

Buiten gebeurt het.

Samen benutten we de
verschillen tussen mensen.

ontwikkelen wij onderzoekend vermogen bij de kinderen en bij elkaar.
We zijn als eerste 10-14 school in Nederland gestart in
2012 met het doel om de ‘harde’ overgang van basisnaar middelbare school te laten verdwijnen en om meer
persoonlijk onderwijs aan te bieden. Hierdoor hebben
laatbloeiers meer ruimte om hun talenten te ontdekken
en te ontplooien. Bij Tiener College leer je alle doelen
en krijg je alle vakken van groep 7 en 8 en klas 1 en 2.
Leerlingen die een extra uitdaging willen kunnen in groep
7-8 al vakken uit klas 1-2 volgen. Als je meer aan kunt,
kies je bijvoorbeeld extra vakken of volg je een vak op een
hoger niveau. Al deze doelen en afspraken worden in je
persoonlijke leerplan bijgehouden.

ten. Je leert slimme oplossingen bedenken en handige
manieren om taken uit te voeren. Je leert samenwerken,
presenteren en je eigen werk beoordelen. Maar bovenal
leer je samen na te denken en je mening te vormen met
debatten, colleges, gastlessen en gesprekken over het
nieuws. Na Tiener College heb je een brede basiskennis
en ben je goed voorbereid op het vervolg van de middelbare school.

Je leert je creativiteit gebruiken en ontwikkelt je talen-

Het team van Tiener College

In deze brochure laten we je onze school zien. Maar de
beste kennismaking is zelf een keer komen kijken of meedoen in een groep. Wees welkom!
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Vakken en leergebieden:

Hoe geven wij
onderwijs?

Nederlands
Rekenen
Wiskunde *
Engels
Duits *
Frans *
Geschiedenis
Aardrijkskunde

We geven je
ruimte en verantwoordelijkheid..
Je zou leerlingen kunnen zien als een leeg vat dat
gevuld moet worden met kennis. Hoe meer kennis,
hoe meer er geleerd wordt. Bij Tiener College kijken
we anders naar onderwijs. Iedere dag zorgen we
voor een verrassend programma dat je nieuwsgierig
maakt. Elke dag kunje ook een paar keer zelf taken
inplannen. De leerkrachten helpen je daarbij. Je leert
daardoor zelf keuzes maken en plannen.

Biologie
Natuurkunde *
Christelijk onderwijs
We zijn een christelijke school. We beginnen en
eindigen de dag met een gebed. Iedere week leer
je over godsdiensten en levensbeschouwingen. Op
onze school leer je de Bijbelse verhalen, christendom
en wereldgodsdiensten goed kennen. We vinden het
belangrijk dat je hierover met anderen kunt spreken
en vieren samen de christelijke feesten.

Science*
Economie *
Sport en bewegen
Kunst
Techniek
*	Deze vakken volg je in principe pas in het voortgezet
	onderwijs. Ben je in groep 7 al toe aan Wiskunde of Frans?
Geen probleem. Bij Tiener College kan dat gewoon.
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Een dag
op Tiener College
door goed te kijken naar de manier waarop
jonge mensen informatie verwerken.
’s Morgens kun je je het beste concentreren
en ligt de nadruk op basisvakken, zoals
rekenen, Nederlands, Engels en persoonlijke
en sociale vaardigheden.

Ochtend
Pick Me Up
Het eerste dat we elke dag doen is de Pick Me
Up (PMU). We komen samen in de hal van het
gebouw. Een leraar, een leerling of een gast vertelt
een bijzonder verhaal en laat je kennismaken met
iets wat je nog helemaal niet wist. Leraren vertellen
bijvoorbeeld over beroemde wetenschappers of
pas ontdekte dieren. Leerlingen vertellen over een
project dat ze hebben gemaakt. Gasten vertellen
over hun beroep, bijvoorbeeld cameraman, burgemeester, sterrenkundige of sportpsycholoog.

Kernvakken
Vervolgens ga je aan de slag met kernvakken:
Nederlands, rekenen/wiskunde en de vreemde
moderne talen. We werken zowel op de Ipad als
in werkboeken. We zorgen ervoor dat er genoeg
afwisselende materialen en werkvormen zijn.
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(C) De Noordwijkse Methode

Binnen De Noordwijkse Methode leer je op een leuke
manier om een kritische denker te worden. We gebruiken ‘Denkbubbels’ om samen je denkstrategieën te
ontwikkelen

Een dag bij het Tiener College is ingericht

Middag
De middag bij het Tiener College staat in het teken van
doen! We maken hierbij gebruik van de Noordwijkse
Methode. We werken in ateliers aan projecten vanuit
een thema. We stellen concrete leerdoelen en verdelen
die in kennis, inzicht en vaardigheid. Daarnaast krijg je
de mogelijkheid je te verdiepen in de vakken die je leuk
vindt of waar je goed in bent. Zo zorgen we voor een
brede ontwikkeling en kom je erachter wat je talenten en
interesses zijn.
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Persoonlijke
begeleiding

“Mijn kind wordt
op het TC begeleid,
aangemoedigd en krijgt
de ruimte om het zelf te
doen waardoor hij
optimaal kan leren.”
BENITA BLOKLAND OUDER

Bij Tiener College werken leerkrachten van de basisschool en het voortgezet onderwijs.
Iedere dag is in elke groep één leerkracht de gehele tijd aanwezig. Die leerkracht
noemen we leergroepbegeleider. Hij of zij begint en eindigt de dag met je groep. Ook
geeft hij of zij instructies en helpt hij of zij bij opdrachten en projecten.
Behalve leergroepbegeleiders hebben we ook specialisten. Zij komen een of twee keer per week een vak
geven zoals Frans, Duits, natuurkunde en wiskunde. Zij
staan klaar voor alle leerlingen van het Tiener College. Als
leerling van het basisonderwijs mag je ook opdrachten en
projecten met hen maken.
Een van de leergroepbegeleiders is jouw eigen begeleider. Hij of zij stelt samen met jou je persoonlijke leerplan
op en bespreekt dit twee keer per jaar met jou en je
ouders.
In dit gesprek bespreek en vier je wat je allemaal hebt
bereikt. In het gesprek mag jij je mooiste werkstukken
nog eens laten zien en vertellen wat je allemaal hebt
gedaan en geleerd.
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Je werkt in een eigen stamgroep waarmee je iedere dag
begint en waarmee je de dag afsluit. Alle leerlingen van
groep 7-8 vormen een stamgroep en alle leerlingen van
klas 1-2 ook. Afhankelijk van je aanbod, volg je instructies
in een andere groep.
We vinden het belangrijk dat je je heel fijn voelt in je
stamgroep. Daarom werken we met alle leerkrachten en
leerlingen samen aan een goed leerklimaat. We maken
aan het begin van het schooljaar goede, duidelijke
afspraken met elkaar. In de gesprekken in de stamgroep
bespreken we regelmatig met alle leerlingen hoe het
gaat in de groep. We vinden het fijn dat leerlingen in die

kringgesprekken eerlijk durven zijn over wat ze vinden. Als het een keer nodig is, besteden we een extra
gesprek aan onze afspraken.
Wij zien het als onze opdracht om te zorgen dat jij je
gezien, gekend, gehoord, begrepen voelt en je binnen
jouw mogelijkheden optimaal ontwikkelt.
Dat betekent dat we leerlingen de kansen bieden
om hun talenten te ontwikkelen, maar ook dat we je
uitdagen om uit het ‘veilige’ te stappen. Dat is spannend, daar is lef voor nodig. Maar als het je lukt, geeft
het je een gevoel van trots en van zekerheid! En dat
gunnen we je.
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Samenwerken
met thuis

“Wij zijn heel erg blij met de sterke
driehoek: kind, ouders, leerkracht. We
werken echt sámen. Open oor, open hart,
een oprechte relatie. Er wordt gedacht
in oplossingen en mogelijkheden.”
Alienke de Rover - ouder

Samen met ouders / verzorgers kijken we naar de interesses van onze leerlingen.
We kijken naar drempels, uitdagingen, ambities en leerstijl. Ouders zijn onze
sparringpartners en school en thuis kun je niet los van elkaar zien. Het gesprek met je

Portfolio

ouders inspireert ons om het onderwijs bij jou aan te laten sluiten.

Bij Tiener College geven we liever feedback dan cijfers. Want cijfers laten alleen
maar zien hoe goed je een toets hebt gemaakt. Feedback laat je zien hoe je je kunt
ontwikkelen. En dat is ons doel.
Deze ontwikkeling maken we zichtbaar in je portfolio. We
werken met observatielijsten, rubrics en toetsen om de
voortgang van je bij te houden. Je krijgt geen cijferrapport, maar de cijfers zijn onderdeel van de feedback die
je krijgt. We gebruiken deze toetsen procesgericht: waar
sta je nu, waar liggen de aandachtspunten en wat moet
er gebeuren in de volgende periode?
Daarnaast maken we gebruik van de Cito-toetsen, zowel
in het basis- als voortgezet onderwijs. Op deze manier
proberen we een zo compleet mogelijk beeld van de
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leerling vast te leggen. In het persoonlijk leerplan (PLP)
worden de gesprekken verwerkt en de daaruit volgende
aandachtspunten en doelen.
Wij zorgen ervoor dat je feedback leert ontvangen, maar
ook kunt gaan uitdelen aan de mensen om je heen.
Goede feedback zorgt ervoor dat je met zelfvertrouwen
door kunt groeien om het de volgende keer nog beter te
doen. En dat is precies wat we willen. We vieren successen en we helpen elkaar in onze ontwikkeling.

Op de hoogte over jouw leerplan
We vragen je ouders bij te dragen aan jouw persoonlijk
leerplan door te helpen bij een aantal van jouw leerdoelen. We vinden het belangrijk dat jij en je ouders
altijd goed op de hoogte zijn. Als het nodig is, bellen
we even of sturen we een korte mail naar je ouders. Je
ouders komen twee keer per jaar naar school voor jouw
leerplangesprek.
Ouderavonden
Ook organiseren we drie keer per jaar een avond speciaal
voor ouders. Hierbij vertellen leerkrachten over nieuwe
projecten of wordt er een gastspreker met een inspirerend of bijzonder verhaal uitgenodigd. We houden ervan
om met leerlingen en ouders samen te werken en er een
geweldig programma van te maken.
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Buiten
school
leren
Onze leerervaringen vinden
veel plaats buiten de school.
Bijvoorbeeld in de natuur of bij bezoeken
aan bedrijven of instellingen. Ook halen we
mensen van buiten de school naar binnen.
Zo zorgen we ervoor dat je weet wat er in
de echte wereld gebeurt.

Excursies
Elke maand ga je minstens één keer op excursie. Wij
noemen onze excursies LAB’s (van het woord laboratorium). We zijn die dagen echte onderzoekers. We zoeken
voor elk LAB een plek waar veel te te ontdekken en uit
te pluizen is. Zo bezoeken we bijvoorbeeld een stad, een
museum of gaan we met elkaar de natuur in. De week
vóór de excursie leer je op school al veel over de plek van
het LAB. Tijdens het LAB doe je onderzoek en verzamel
je materialen zoals foto’s en tekeningen die je maakt. Na
het LAB maak je een klein werkstuk zoals een animatie of
een poster. Daarin vertel je wat je hebt geleerd van het
LAB en de voorbereiding.
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Overgang naar
klas 3
We adviseren, denken met je mee
en begeleiden je zorgvuldig naar een
goed instroommoment in klas 3 van de
middelbare school.

“Tiener College heeft mij goed gedaan. Ik heb geleerd
om zelfstandig te kunnen werken en ben daar zelfverzekerder door geworden. Ik kreeg de gelegenheid
om verder te leren in waar ik goed in was, maar kreeg
ook extra aandacht in waar ik moeite mee had, zo
fijn was dit. Dingen werden niet gezien als fout, maar
als iets waar aan gewerkt moest worden. Ik vond
het heel fijn om pas in de tweede klas de overstap te
maken. Meer tijd om te groeien en om na te denken
over wat ik wil en om te laten zien wat ik kan.”
Shakira – oud-leerling

Tijdens klas 1 en 2 bij Tiener College mag je al kennismaken met een of meer van de scholen van Stichting
CVO-AV. Je kunt bijvoorbeeld lessen techniek volgen
bij Gilde Vakcollege Techniek, science of klassieke talen
bij Lyceum Oudehoven of economie en ondernemen bij
Windroos Vakcollege Economie & Ondernemen en Zorg
& Welzijn. Deze lessen helpen je een goede keuze te
maken voor de school na Tiener College. Ook kun je door
de lessen al kennismaken met de volgende school. Het
aantal lessen dat je volgt, kies je in overleg met Tiener
College en de andere school.
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Junior
C0llege

Onze partners
Waarom moeilijk doen
als het samen kan.

Van harte
welkom!
Open avond / open dag
Verschillende keren per jaar kun je ons bezoeken op
onze open avonden en open dagen. Kijk hier voor op
onze website www.tienercollege.nl en op www.cvo-av.nl/
overzicht-activiteiten voor data en tijdstippen.
Op deze momenten zijn leerlingen, ouders en leerkrachten aanwezig om je de school te laten zien!

Een dagje Tiener College
Wil je liever een dagje meelopen, om te kijken hoe het
eraan toegaat bij ons? Je bent van harte welkom! Maak
samen met je ouders/verzorgers even een afspraak met
ons, dan plannen we samen een dag in.
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Tiener College en Junior College komen voort uit een
samenwerkingsverband van Stichting LOGOS en
Stichting CVO-AV; scholengroepen voor primair en
voortgezet onderwijs. Als scholengroepen zagen we twee
ontwikkelingen bij onze leerlingen waar we recht aan
willen doen:

1.	Persoonlijk onderwijs wordt steeds belangrijker
	Ieder kind is anders en heeft een andere manier van
leren. Met Tiener College en Junior College zorgen we
ervoor dat we tieners met verschillende interesses en
snelheid van leren toch samen een zo goed mogelijke
leerervaring hebben.
2.	Uitstromen op niveau
	Niet iedereen is precies op zijn of haar twaalfde toe
aan het voortgezet onderwijs. Met Tiener College zorgen we ervoor dat we de tijd hebben om samen toe
te werken naar een moment van uitstroom waarop
we zeker weten welk niveau er bij je past.

Tiener College is het oudere zusje van Junior College.
Samen staan wij voor leerlingen in de leeftijd van 4
tot 14 jaar. Ons onderwijsconcept is grotendeels hetzelfde maar de leeromgeving is anders:
Junior College is samen met CBS de Regenboog
gevestigd aan de Albertine Kehrerstraat. Een gebouw
met volop ruimte voor de ontwikkeling van kinderen
in de basisschoolleeftijd.
Als Tiener College zijn we gehuisvest bij het Lyceum
Oudehoven. Een inspirerende onderwijsomgeving
met faciliteiten zoals een bêtalab en een kunstvleugel,
waar ook onze leerlingen gebruik van kunnen maken.
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Tiener College
Hoefslag 4
4205 NK Gorinchem
0183-640682
info@tienercollege.nl
www.tienercollege.nl
www.juniorcollege-gorinchem.nl

Social media
https://www.facebook.com/tienercollege/
https://twitter.com/tienercollege
https://www.instagram.com/tienercollegegorinchem/

