
WORLD WIDE WISE
Christelijke scholengemeenschap  MAVO - HAVO - VWO - VWO+ - GYMNASIUM



Ervaar wat jij kunt en wilt. Kies wat bij je past. Leer op maat.  

En laat je inspireren door de mensen om je heen. 

Onze UNESCO-school opent de wereld voor je!

OP HET ERFGOOIERS
• ga je gepersonaliseerd leren

• volg je jouw leerroute

• werk je aan je eigen WWW-modules 

 verbreden, verdiepen, versnellen 

• kies je zelf je Creatieve Modules: 

 Sport & More, Media & Design, 

 Art & Culture, Science & Sustainability

• heb je een persoonlijke coach

• en je eigen digitale WWW-portfolio

• word je een echte wereldburger

OP HET ERFGOOIERS GAAT HET OM   WAT JIJ KIEST EN NODIG HEBT!



WORLD WIDE WISE

ERFGOOIERS EN UNESCO
In alle facetten van ons schoolleven zijn de thema’s van UNESCO 

verweven. Respect en begrip voor anderen, medemenselijkheid, 

intercultureel leren en duurzame ontwikkeling sluiten naadloos aan bij 

onze christelijke identiteit. Ze zijn medebepalend voor onze visie op en 

de inrichting van ons gepersonaliseerde onderwijs. 

Zo kun jij je ontwikkelen tot een mondige, sociaal vaardige en betrokken 

wereldburger die positief bijdraagt aan een leefbare samenleving. 

                ONZE UNESCO-SCHOOL   OPENT DE WERELD VOOR JE!



BRUGKLASSEN
Je komt in een mavo/havo, havo/vwo, vwo, vwo+ of 

gymnasium-brugklas. Je werkt in de combinatieklassen  

op je eigen niveau. Samen bekijken we of je verder gaat met  

je kernprogramma op mavo, havo of vwo/gymnasium.

JOUW PERSOONLIJKE LEERROUTE
Het Erfgooiers werkt met kern- en keuzeprogramma’s. Je basis  

is mavo, havo, vwo of vwo+ met een compact kernprogramma. 

Binnen het kernprogramma is het best mogelijk om één of 

meer vakken op een hoger niveau te doen. Of om meer tijd aan 

bijvoorbeeld Engels en Nederlands te besteden en wat minder 

uren aan wiskunde. Naast alle gewone lessen die je dus krijgt, 

kies je voor WWW- en creative modules, projecten en extra’s die 

jou interesseren.

VAARDIGHEDEN
Nu, tijdens je schooltijd, maar ook straks in je verdere leven,  

heb je allerlei vaardigheden nodig. Tijdens je schoolperiode  

leer je plannen en presenteren, creatief en analytisch denken, 

ga je op onderzoek uit en leer je gaandeweg om steeds 

zelfstandiger te werken. 

Je werkt ook systematisch aan sociale vaardigheden, zoals 

samenwerken, communiceren (ook via nieuwe media), contacten 

leggen en onderhouden en rekening houden met elkaar. 

GEPERSONALISEERD LEREN

Hoe leer jij? Waar wil je uitgedaagd worden? Wat heb je extra nodig? 
Op het Erfgooiers bouwen we samen aan een leerroute die bij jou 
past. Je hebt lessen op je eigen niveau. Je krijgt veel mogelijkheden 
om te verbreden, te verdiepen en te versnellen. En kiest de  
WWW-modules die jouw belangstelling hebben.

                WE BOUWEN SAMEN AAN JOUW LEERROUTE:   JIJ, JE COACH EN JE OUDERS



Logisch dat bij gepersonaliseerd onderwijs ook je 

begeleiding op maat is. 

WORLD WIDE WISE

JE PERSOONLIJKE COACH
Op het Erfgooiers heb je je hele schoolperiode begeleiding van 

een persoonlijke coach. Samen met je coach maak je afspraken 

over het niveau waarop je gaat werken, de keuzes die je maakt 

en de begeleiding die jij nodig hebt. Je ziet je coach minimaal 

één keer per week: alleen of in een groepje. Jullie praten over 

jouw ervaringen: wat gaat goed, wat is moeilijk, waar ben je 

nieuwsgierig naar? Wanneer het nodig is neemt je coach contact 

op met je ouders om dingen te bespreken. 

ONTWIKKELGESPREKKEN
De ontwikkelgesprekken helpen je om jezelf beter te leren  

ken-nen. Bij de start- en evaluatiegesprekken zijn je ouders ook 

aanwezig. Jij neemt dan de leiding. Je gebruikt je WWW-portfolio 

om te laten zien wat je doet, waar je trots op bent en aan welke 

vakken of vaardigheden je nog moet werken. 

JE WWW-PORTFOLIO
In je digitale WWW-portfolio verzamel je alles wat je leert en 

doet. Je schrijft verslagen, maakt filmpjes en foto’s, verzamelt 

certificaten en beoordelingen. Je WWW-portfolio gebruik je altijd 

bij de ontwikkelgesprekken. Naast je diploma is het straks een 

prachtig ‘bewijs’ van wat jij allemaal kunt. 

GESPECIALISEERDE BEGELEIDING
Het kan zijn dat je bijvoorbeeld ASS, AD(H)D, dyslexie, dyscalculie 

of faalangst hebt. Samen maken we afspraken over jouw 

begeleiding. Onze docenten houden daar rekening mee en weten 

hoe ze je kunnen helpen. Heb je speciale begeleiding of zorg 

nodig, dan krijg je in overleg met je ouders/ verzorgers hulp van 

deskundigen binnen of buiten de school. 

STRUCTUURKLAS
Het Erfgooiers heeft twee structuurklassen. Deze klassen zijn 

speciaal ingericht voor leerlingen met specifieke onderwijs- 

behoeften (vanwege internaliserende problematiek). Je komt 

in aanmerking voor de structuurklas met een havo/vwo-advies. 

Aanmelding gebeurt door de basisschool. 

SPECIALE TALENTENCOACH
We geven graag de ruimte voor eigen initiatief op het Erfgooiers. 

Al in de onderbouw kun je zelfstandig aan de gang met een 

onderwerp dat jou interesseert, masterclasses volgen aan een 

universiteit of hogeschool of versneld vakken volgen. Je krijgt 

daarbij begeleiding van onze talentencoach.

CHROMEBOEK EN BOEKEN 
Je snelle chromebook is onmisbaar voor je persoonlijke leerroute, 

biedt veel extra materiaal en bronnen naast je ‘gewone’boeken 

en maakt leren uitdagend, afwisselend en op maat. Je gebruikt 

je chromebook ook voor prezi’s, huiswerk, uitspraakoefening,  

je portfolio en misschien zelfs om te programmeren.

GEPERSONALISEERDE BEGELEIDING

DOOR ONS KERNONDERWIJS IS HEEL VEEL MOGELIJK



HET PROGRAMMA
Minstens één middag per week ben je bezig met WWW-modules. 

Sommige modules kies je helemaal zelf, voor andere geven 

we je een aanbeveling. Zo krijg je de ruimte om extra tijd 

te besteden aan een vak, er dieper op in te gaan of om iets 

helemaal nieuws uit te proberen. 

Veel modules zijn voor mavo, havo, vwo en vwo+.  

Een aantal is speciaal toegespitst op een beperktere groep.

Elke periode is er een vast en wisselend aanbod. 

EEN GREEP UIT DE MOGELIJKHEDEN 
Mediawijsheid (voor iedereen), extra vaklessen, rekenen en 

taal, filosofie, Cambridge Engels, Delf Frans, informatica, 

debatteren, journalistiek, psychologie, Olympiades, Hebreeuws, 

bewegingswetenschap, Grieks, Latijn, Photoshop, lego-game, 

businessclass, wetenschappelijk onderzoek (vwo en vwo+).

GRIEKS EN LATIJN OP VWO EN VWO+

Ben je best ambitieus en overweeg je om het gymnasium te 

doen, dan kies je natuurlijk voor de modules Grieks en Latijn. 

Dat kun je mooi combineren met wetenschappelijk onderzoek.

WWW-MODULES

Deze uitdagende modules zijn een uitbreiding op je 

kernprogramma. Er zijn verbredende, verdiepende en 

ondersteunende WWW-modules.

ONS VWO/VWO+ MET GRIEKS EN LATIJN IS LEUKER   EN UITDAGENDER DAN EEN GEWOON GYMNASIUM



SPORT & MORE 
Voor wie gek is op sport! Je gaat veel sporten uitproberen: wand- 

klimmen, air tumbling, schaatsen, dansen... Je gaat op excursies, 

leert wat gezond leven is en hoe je eerste hulp verleent. Deze 

module sluit perfect aan bij de examenvakken BSM (bewegen,  

sport en maatschappij) en LO2 (lichamelijke opvoeding).

MEDIA & DESIGN 
Zelf programmeren en websites maken, promotiefilmpjes 

produceren, posters en illustraties ontwerpen met Photoshop  

en Illustrator… Bij Media & Design kun je jouw creatieve en 

artistieke brein goed gebruiken. 

ART & CULTURE
Je houdt van kunst, fotografie, muziek en theater. Je wilt  

bezig zijn met hout, speksteen en verf, decors en rekwisieten 

maken en maquettes bouwen. Bij Art & Culture werk je samen  

aan een voorstelling, wandschildering, kunstwedstrijd of project.  

Je bezoekt natuurlijk ook bijzondere exposities, theater-  

en muziekvoorstellingen. 

SCIENCE & SUSTAINABILITY
Onderzoeken, experimenteren, bouwen en analyseren. Dat vind  

jij leuk. Bij science komen handigheid en technisch inzicht goed van 

pas. Misschien bouwt jouw projectteam de beste zonneoven  

of spaghettibrug. Je bezoek zeker museum Nemo.

SPORT- EN CULTUURDAGEN 
Op deze dagen staat de school op zijn kop. We houden 

sportwedstrijden, gamen, ondernemen culturele activiteiten, 

exposeren kunst, debatteren, staan op het toneel met dans,  

muziek en cabaret en maken muziek. 

CREATIEVE MODULES

Wat is jouw talent? Bij de creatieve modules ben je bezig met 

wat jij kiest. Tegelijk leer je heel veel vaardigheden, zoals  

samenwerken, plannen, creatief denken, organiseren én  

presenteren. Want wat jij goed kunt, wil je ook graag laten zien!

JE KIEST ZELF!



MUNESCO
Meedoen met MUNESCO is dé manier om je geest te scherpen 

over actuele politieke onderwerpen en begrip te krijgen voor 

andere mensen en culturen. 

Je overlegt heel officieel in commissies en debatteert samen 

met jongeren van andere UNESCO-scholen. 

WERELD- EN HANDELSTALEN
Engels, Duits, Frans, Spaans… Je kunt al deze talen leren op 

het Erfgooiers. Als je Cambridge Engels en Delf Frans doet, 

zelfs op heel hoog niveau. Je Cambridge-certificaat geeft je 

toegang tot universiteiten wereldwijd.

Je praat, skypet en mailt met Engelse, Duitse, Franse en 

Spaanse leeftijdsgenoten. Misschien ga jij wel op uitwisseling 

naar een school in het buitenland!

MEDIA- EN DIGIWIJSHEID
(Digitale) media zijn overal en ze worden steeds belangrijker. 

Al in klas 1 leren we je om veilig, kritisch en slim om te gaan 

met media, zoals i-phones, laptops en internet…

Je leert ook hoe je je digitale WWW-portfolio opzet en beheert 

(en hoe belangrijk die is voor nu en later).

WWW-UREN 
De wereld begint in jouw directe omgeving. Op het Erfgooiers 

krijg je een vast aantal WWW-uren (vwo 40, havo 30, mavo 20). 

In die uren loop je maatschappelijke stage en doe je mooie en 

nuttige dingen voor anderen, binnen en buiten de school.  

EEN ECHTE WERELDBURGER

Of je nu dichtbij huis blijft of juist verder weg gaat. Mondialisering 

en internationalisering hebben invloed op je bestaan. Door media, 

internet, verre reizen en wereldhandel hebben we steeds meer  

contact met mensen wereldwijd. En veel vraagstukken, zoals  

veiligheid, klimaat, wetgeving en energievoorziening, zullen we 

samen moeten aanpakken. 

Het Erfgooiers maakt je daarom op heel veel manieren World Wide Wise. 

De idealen van UNESCO zie je terug bij alles wat we ondernemen.

JE VERKENT DE  WERELD OP HEEL VEEL MANIEREN!



EEN ECHTE WERELDBURGER

WWW-ACTIVITEITEN
Gedurende het hele schooljaar staan actuele WWW-thema’s 

op ons programma, zoals ‘Fastfood’, ‘De race naar de ruimte’, 

‘Nederland en het water’ en ‘Vrede en mensenrechten’.

We bekijken films, debatteren, werken aan projecten, gaan op 

excursie, vragen (internationale) gastsprekers of schrijvers, 

bezoeken bedrijven, volgen workshops, doen onderzoek én 

presenteren natuurlijk. 

INTERNATIONALE STUDIEREIZEN
In het buitenland is nog veel te leren en te ontdekken. 

Er zijn studiereizen naar bijvoorbeeld Londen, Parijs, Barcelona 

en Berlijn, maar ook de estafette-pelgrimstocht naar Santiago 

de Compostela, een bezoek aan de  de deeltjesversneller van 

CERN in Genève en de sterrenwacht op La Palma kunnen een 

bestemming zijn.  

GLOBALAND EN CROSS YOUR BORDERS 
Met Globaland en Cross your Borders kijk je over je grenzen en 

ervaar je zelf hoe de wereld in elkaar zit. Een aantal dagen lang 

speel je een spannend spel waarbij je oplossingen zoekt voor 

allerlei wereldproblemen. Jouw mening is heel belangrijk.

EUROPEES JEUGDPARLEMENT (EYP)
In het EYP wordt het echte Europees Parlement nagebootst. 

Heb jij ook interesse in politiek en democratie? Sluit je dan aan 

bij onze debaters.

AMNESTY INTERNATIONAL
Wij doen mee met de Amnesty-schrijfacties voor slachtoffers 

van vervolging en politiek geweld. 

GASTLESSEN
Er komen deskundigen op school om met jou hun kennis 

en ervaringen te delen: ondernemers, politici, universitair 

docenten, schrijvers of bijvoorbeeld ervaringsdeskundigen met 

de Stasi uit Oost-Duitsland. 

GOEDEDOELENDAG
Logisch dat we met z’n allen actie voeren voor een goed doel. 

We kiezen iedere twee jaar samen onze goede doel en doen 

ons best om zoveel mogelijk geld op te halen. 

WETENSCHAPSORIËNTATIE (WON)
Wereldwijsheid komt je echt van pas als je de weg kiest voor 

een studie aan de universiteit. Wetenschappers zijn wereldwijd 

met elkaar verbonden. Dat ontdek je al snel op vwo, vwo+ en 

gymnasium. Je maakt kennis met alle wetenschapsgebieden 

(van techniek, economie en geografie tot sociologie en 

psychologie) en met de geschiedenis en de filosofie van de 

wetenschap. Natuurlijk leer je ook de fijne kneepjes van het 

wetenschappelijke onderzoek en bezoek je universiteiten.

OLYMPIADES 
We doen elk jaar mee aan de spannende Olympiades voor 

biologie, aardrijkskunde, natuurkunde en wiskunde.

WERELDGODSDIENSTEN
Christendom, boeddhisme, Islam, jodendom, hindoeïsme, … 

Het Erfgooiers is een christelijke school en je maakt ook kennis 

met de andere grote godsdiensten.

WORLD WIDE WISE

JE VERKENT DE WERELD OP HEEL VEEL MANIEREN!



WORLD WIDE WISE

OP HET ERFGOOIERS GAAT HET OM WAT JIJ KIEST EN   NODIG HEBT!



KOM JE OOK KIJKEN EN MEEDOEN?

OPEN INFORMATIEAVOND OUDERS
maandag 29 januari 2018

20.00 - 21.30 uur

OPEN HUIS
woensdag 31 januari 2018

15.30 - 20.00 uur

GROEP 8 LESMIDDAG
woensdag 14 februari 2018

14.30 – 16.00 uur
Geef je op via www.groep8lesmiddag.erfgooiers.nl

Voor meer informatie: 

Ester de Nood 035 5248020

Nod@erfgooierscollege.nl

Graaf Wichman 175

1276 KD Huizen

Tel 035 524 80 20

www.erfgooiers.nl

WORLD WIDE WISE


