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Ga met het erfGooierS op reiS    en word wereld wijd wijS



Beste leerling van groep 8,

Wat leuk dat je deze folder van het Erfgooiers College leest. Je staat voor een belangrijke keus: naar 

welke middelbare school ga je straks? Wij hopen dat jij de school kiest, waar je je prettig voelt. Daarom 

is het belangrijk dat je er goed over nadenkt. Hier lees je wat wij jou kunnen bieden. We hopen dat je 

daardoor een goede indruk krijgt van onze school.

Bij ons op het Erfgooiers heb je keuzes. Je leert verder kijken dan je neus lang is; je ontdekt de 

maatschappij en de wereld. Onze wereld heeft zoveel moois te bieden, dat laten we je graag zien.

In deze folder lees je in het kort welke keuzes je hebt en hoe je Wereld Wijd Wijs wordt. Dat vinden we 

namelijk belangrijk.  

Je kunt pas goed ervaren hoe het op het Erfgooiers is, als je hier ook echt bent. Daarom organiseren we 

modulemiddagen, een Open Huis en een lesmiddag. Je loopt door school, proeft de sfeer en bedenkt vast 

of je jezelf hier volgend schooljaar rond ziet lopen. Hoe stoer is dat! 

Er zijn dus drie mogelijkheden om het Erfgooiers College ‘live’ te ontdekken. 

Maak hier zeker gebruik van. Je weet dan waaróm je voor een school kiest, dat geeft een goed gevoel.

•	 Op	woensdag	21	november	2018,	maandag	10	december	2018	en	woensdag	9	januari	2019	

	 van	14.45	–	16.00	uur	kun	je	kennismaken	met	de	creatieve	modules.

•	 Op	woensdag	30	januari	2019,	is	het	open huis	van	16.00-20.00	uur.	Met	iedereen	die	voor	jou	

belangrijk is, kun je dan op reis door het Erfgooiers College. Ontmoet onze leerlingen; 

 stel de vragen die je hebt; maak kennis met docenten en ontdek hoe veel leuke dingen er te doen zijn 

op onze school. 

•	 Op	woensdagmiddag	13	februari	2019	van	14.30-16.15	uur,	kun	je	tijdens	een	echte	lesmiddag zien 

of het Erfgooiers College bij je past. Je krijgt les van verschillende docenten die ieder hun eigen vak 

geven. Zo beleef je een normale schooldag en ontdek je wat er allemaal te kiezen valt op onze school. 

We ontmoeten je graag!

Ga met het erfGooierS op reiS    en word wereld wijd wijS



CoaCh

als je als erfgooier bij ons op school komt, is alles nieuw. op de 
middelbare school heb je geen meester of juf meer bijvoorbeeld, maar 
docenten. en veel ook. Gelukkig is er op jouw hele ‘erfgooiersreis ‘ iemand 
die je, nog meer dan vakdocenten doen, begeleidt en helpt: jouw coach. 

we Bouwen Samen aan jouw leerroute:    jij, je CoaCh en je ouderS



CoaCh
Je ontmoet je coach voor de zomervakantie tijdens een 

gesprek met jou en je ouder(s)/verzorger(s). Ook maak je 

als klas al voor de zomervakantie kennis met elkaar. Zo kun 

je gerustgesteld de vakantie in. 

introduCtieweeK
Na de vakantie ontmoeten jullie elkaar weer tijdens de 

introductieweek. Je start als klas met vier dagen vol leuke, 

sportieve, creatieve en gezellige activiteiten. Zo leer je 

jouw klas en coach goed kennen voordat de eerste echte 

lesweek begint. Nu gaat je Erfgooiersreis echt beginnen.

je CoaCh
De coach zorgt ervoor dat de dingen die goed gaan of 

juist minder goed gaan, worden besproken en dat er 

oplossingen worden gezocht waar dat nodig is. Met je 

coach heb je regelmatig gesprekken: alleen of in een 

groepje of tijdens de coachlessen met de hele klas. 

portfolio
Je werkt het hele jaar aan een portfolio. Dat is een soort 

verzamelmap waarin belangrijke opdrachten komen als 

bewijs van jouw ontwikkeling. De coach houdt in de gaten 

hoe het met je gaat. Het is dé docent waar je naartoe gaat 

als iets niet zo lekker loopt, als je vragen hebt of als je 

hulp nodig hebt. 

wereldwijS worden
De coach is ook degene die kijkt of jij je aan de afspraken 

houdt en doet wat je belooft. Dat is belangrijk om Wereld 

Wijd Wijs te worden. Als je dat moeilijk vindt, helpt de coach 

je daarmee.

we Bouwen Samen aan jouw leerroute:    jij, je CoaCh en je ouderS



extra BeGeleidinG
Soms heb je meer ondersteuning nodig. Dat kan 

bijvoorbeeld zijn, omdat je dyslexie, AD(H)D of faalangst 

hebt. Samen met jou, je coach, je ouder(s), verzorger(s) en 

het zorgteam met specialisten, wordt gekeken welke extra 

begeleiding je nodig hebt om je tijd op het Erfgooiers zo 

soepel mogelijk door te komen.

StruCtuurKlaS
Je kunt door jouw basisschool aangemeld worden voor 

onze	speciale	structuurklas	(alleen	op	havo-/vwo-niveau).	

Dit is een klas waar:

• Leerlingen altijd in hetzelfde lokaal leskrijgen; 

• Extra veel structuur en rust wordt gecreëerd; 

•	 Maximaal	15	leerlingen	zijn;

• De docenten extra geschoold zijn;

• Veel overleg is met thuis.

Het doel van deze klas is dat je door deze extra 

begeleiding,	uiterlijk	in	klas	4,	meedraait	in	het	systeem	

van de andere klassen op school. 

op het erfGooierS Gaat het om    wat jij KieSt en nodiG heBt!



op het erfGooierS Gaat het om    wat jij KieSt en nodiG heBt!



SChoolrouteS

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. 

je heBt leSSen op je eiGen niveau    met veel moGelijKheden



mavo
Voor jou als mavoleerling ligt de wereld aan je voeten. 

Er is genoeg werk voor je later. Bij veel van deze banen 

moet je kunnen samenwerken, je handen uit de mouwen 

steken en goed nadenken. Daar houden we op het  

Erfgooiers zoveel mogelijk rekening mee door in de 

lessen te zorgen voor afwisseling.

Op het Erfgooiers is het ons doel dat je daar steeds 

beter in wordt, zodat je na de mavo klaar bent voor de 

volgende stap.

havo
Grote kans dat je goed bent in creatief denken, dat je 

graag praktisch bezig bent en wilt zien waarvoor je werkt. 

Op het Erfgooiers kun je hiermee prima aan de slag. 

Op school krijg je volop kans om te ontdekken of het 

ondernemerschap iets voor jou is. Zo kun je in de 

bovenbouw bijvoorbeeld kiezen voor de Business Class. 

Daar richt je een eigen bedrijf op, met alles wat daarbij 

komt kijken. Ben je technisch aangelegd, dan kun je bij 

U-talent	legorobots	programmeren,	je	droomhuis	bouwen	

en je eigen games ontwerpen.

vwo
Je verdiept je graag in de theorie en hebt een brede 

belangstelling. Echt leren en moeite moeten doen voor 

een goed cijfer, is voor jou misschien een heel nieuwe 

ervaring. Jouw coach weet dit en kan je hierbij helpen.

SChoolrouteS
vwo-KlaS
Je volgt, net als op vwo+ en op het gymnasium, het vak 

wetenschapsoriëntatie. Daar komt “wereld” wijsheid 

goed van pas. Wetenschappers en onderzoekers zijn 

wereldwijd met elkaar verbonden en werken veel samen. 

Bij wetenschapsoriëntatie maak je kennis met allerlei 

wetenschapsgebieden:	van	techniek,	geografie	en	

economie tot sociologie en psychologie. Je maakt kennis 

met	de	geschiedenis	en	de	filosofie	van	de	wetenschap.	

Verder leer je hoe je wetenschappelijk onderzoek moet 

doen en zijn er excursies die hierbij aansluiten.

vwo+
Je krijgt ook op vwo+ het vak wetenschapsoriëntatie 

(zie beschrijving bij vwo). De eerste drie jaar volg 

je	een	ingekort	vwo-programma:	sommige	vakken	

krijg je twee in plaats van drie uur. Daardoor is er 

ruimte	voor	plusprojecten,	excursies,	het	vak	filosofie,	

een	profielwerkstuk	2.0	en	verdere	verdieping	op	de	

wetenschap (wo+). 

GymnaSium 
Je volgt alle vakken van het vwo, of het vwo+ en dan 

ook nog de vakken Grieks en Latijn. Deze vakken volg je 

wanneer	de	andere	leerlingen	de	www-modules	volgen.

je heBt leSSen op je eiGen niveau    met veel moGelijKheden



KieS Zelf

niet iedereen is hetzelfde. daarom valt er op het erfgooiers gelukkig iets 
te kiezen! eén middag per week ben je bezig met onderwerpen die je zelf 
gekozen hebt. je bent bezig met dingen waar je goed in bent, waar je juist 
beter in wilt worden of die je gewoon leuk en interessant vindt.  

je Bent BeZiG met dinGen    waar je Goed in Bent



Je		kiest	voor	de	keuzemiddag	een	www-module	(1	uur	per	

week)	en	een	creatieve	module	(2	uur	per	week).	Wat	dat	

allemaal precies betekent, lees je hieronder.

wereld wijd wijS-moduleS
Dit zijn modules (een ander woord voor lessen/workshops/

activiteiten), waarbij jouw kijk op de wereld groter wordt. 

We noemen dit op school de www-modules.	Je	ontdekt	

nieuwe dingen en leert over nieuwe onderwerpen. Zo kijk 

je verder dan je neus lang is en word je stap voor stap 

wereldwijzer.

Er is veel keus. Zo kun je onder andere kiezen uit een 

www-module:	mediawijsheid,	rekenen	en	taal,	filosofie,	

Cambridge Engels, Delf Frans, informatica, debatteren, 

journalistiek, psychologie, Hebreeuws, Grieks, Latijn, 

bewegingswetenschap, Photoshop, businessclass, 

wetenschappelijk onderzoek, Olympiades (voor biologie, 

aardrijkskunde, natuurkunde en wiskunde). Ook kun je 

extra vaklessen volgen.

Creatieve moduleS
Bij de creatieve modules leer je volop samenwerken, 

plannen, creatief denken, organiseren en presenteren. 

Allemaal vaardigheden die je later in de maatschappij hard 

nodig hebt en die horen bij het wereld Wijd wijs worden. 

Er zijn vier creatieve modules, waarvan je er een kiest. 

Je kiest je creatieve module als je je aanmeldt op het 

Erfgooiers. 

Weet je wat het allerleukste is? Bij deze modules zitten alle 

leerniveaus door elkaar. Zo werk je samen met leerlingen 

met dezelfde interesses en leer je van elkaar.

je Bent BeZiG met dinGen    waar je Goed in Bent



vier 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 laten zien!  

je heBt leSSen op je eiGen niveau    met veel moGelijKheden



1. Sport & more
Ben je gek op sport? Dan is dit een perfecte keus voor jou. 

Je gaat veel sporten uitproberen, zoals wandklimmen, air 

tumbling, schaatsen en dansen. Er zijn excursies, je leert 

wat gezond leven is en hoe je eerste hulp verleent. Zo krijg 

je meteen een idee van het examenvak BSM (bewegen, 

sport	en	maatschappij)	op	de	havo	en	het	examenvak	LO2	

(lichamelijke opvoeding) op de mavo.

2. deSiGn & innovation 
Robots? Games? Interactieve magazines op een tablet? 

Video-editing?	Werken	in	3D?	Een	website	bouwen?	Wil	

je iets gaafs maken, dan moet je goed kunnen werken 

met computers. Jouw robot doet alleen wat hij moet 

doen als jij ‘m goed aanstuurt. Daarvoor moet je kunnen 

programmeren. Programmeerkennis heb je ook nodig 

als je games gaat bouwen, een website werkend maakt 

of	een	3D-character	laat	lopen	of	springen	of	…	Je	zult	

tegen problemen aanlopen die je moet oplossen en je wilt 

natuurlijk ook dat je website, game of tijdschrift er goed 

uitziet. Creativiteit speelt daarom ook een grote rol in 

deze lessen. Bij Design & Innovation komen verschillende 

werelden samen.

je heBt leSSen op je eiGen niveau    met veel moGelijKheden



3. art & Culture
Ben je creatief en zou je meer willen doen met onder 

andere	beeldende	kunst,	muziek,	theater	en	fotografie?	 

Dan is dit jouw kans!

Beschilder	grote	panelen,	zing	of	speel	in	een	mini-

musical, maak een beest van plastic afval, ontwerp een 

tijdschrift en nog veel meer. 

We denken groots, out of the box en doen dingen die in de 

reguliere lessen niet mogelijk zijn. Natuurlijk bezoek je ook 

exposities en krijg je workshops van professionals op het 

gebied van kunst.

4. SCienCe & SuStainaBility
Misschien ben je de techneut van de toekomst! Dan is 

er volop werk voor jou later. Laat je hersens kraken: 

onderzoek, experimenteer, bouw en analyseer. Bij deze 

module komen handigheid en technisch inzicht goed van 

pas. Bouwt jouw projectteam de beste zonneoven? Tijdens 

de excursie naar Nemo kun je zien welke onderwerpen ook 

goed bij deze module passen.

Lijkt het je wat om op deze manier wereldwijzer te worden? 

Dan past het Erfgooiers bij jou!

taalKeuS
Wereldwijd worden er veel verschillende talen gesproken. 

Op het Erfgooiers krijg je les in belangrijke wereldtalen. 

De vakken Nederlands en Engels heb je elk jaar. De vakken 

Duits, Spaans en Frans krijg je het eerste schooljaar steeds 

in	2	van	de	3	rapportperiodes.	Aan	het	eind	van	klas	1	

bepaal je welke twee van die drie talen je meeneemt naar 

klas	2.	Aan	jou	de	keus.

wereld wijd wijS    met wereldtalen



wereld wijd wijS    met wereldtalen



wereld wijd wijS word je niet vanZelf

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 laten zien!  

je verKent de wereld    op heel veel manieren



UNESCO helpt scholen en dus leerlingen wereldwijs worden. 

Hun slogan is: Vrede begint in de hoofden van mensen. 

Als kinderen leren respect voor elkaar te hebben, zullen zij 

minder snel ruzie maken. Zo wil UNESCO via scholen een 

belangrijke bijdrage leveren aan wereldvrede. 

Het Erfgooiers kan zich hierin helemaal vinden en is dan 

ook	een	echte	UNESCO-school.	Daar	zijn	we	supertrots	op!

alS uneSCo-SChool
• Werken we aan verdraagzaamheid;

• Verdiepen we ons in andere culturen;

• Debatteren we over allerlei verschillende onderwerpen;

• Leer je je mening en keuzes onderbouwen met 

 argumenten;

• Leren we anderen te begrijpen; 

• Denken we na over duurzaamheid.

Wereld Wijd Wijs word je door goed na te denken over en je 

in te zetten voor een betere wereld. Dat maakt jou tot een 

echte wereldburger!

Sport- en CultuurdaGen en de 
Goede doelen daG 
Op dit soort dagen bruist de school van de activiteiten.  

Er wordt kunst geëxposeerd; gedebatteerd; muziek 

gemaakt; gedanst en gezongen; we zetten ons in voor 

projecten wereldwijd; halen geld op voor het goede doel 

en er zijn sportwedstrijden. 

je verKent de wereld    op heel veel manieren



 

op het erfGooierS Gaat het om    wat jij KieSt en nodiG heBt!

wereld wijd wijs



maSt-uren
Om wereld Wijd wijs te worden, vinden we het belangrijk 

dat je je als leerling inzet voor de maatschappij. Je gaat 

tijdens jouw Erfgooiersreis dus aan de slag als vrijwilliger. 

Dat kan binnen en buiten de school. 

Zo ontdek je dat iets voor een ander doen zowel een goed 

gevoel geeft aan degene die je helpt, als aan jezelf. Daar 

wordt de wereld mooier van.

GodSdienSten
Het Erfgooiers College is een christelijke school en we gaan 

ervan uit dat je dat respecteert als je bij ons op school  

zit. We laten je uiteraard ook kennismaken met andere 

wereldgodsdiensten, zoals het jodendom en de  islam. 

Hierdoor word je wereldwijs en krijg je meer begrip voor 

andere culturen. Dit past goed bij de doelen van ons als 

UNESCO-school.

uitwiSSelinG
Om te ontdekken hoe het is in een ander land, een andere 

cultuur of op een andere school, organiseert het Erfgooiers 

studiereizen voor de bovenbouwklassen (bijvoorbeeld naar 

Malta, Londen, Tanzania, Rome). 

Voor de onderbouw worden er uitwisselingen met 

leerlingen uit andere landen georganiseerd. Je logeert bij 

leeftijdsgenoten thuis, gaat met ze mee naar school en 

ervaart hoe het is om tiener te zijn in bijvoorbeeld Frankrijk 

of Ierland. Deze leerlingen komen ook op bezoek bij ons in 

Nederland, vandaar de naam ‘uitwisseling’. 

op het erfGooierS Gaat het om    wat jij KieSt en nodiG heBt!

wereld wijd wijs

jij op reiS  
Ben je er klaar voor om jouw wereld te ontdekken? lijkt de manier van werken op het erfgooiers je leuk? 

Kom naar:

•	 onze	module-middagen	op	woensdag	21	november,	maandag	10	december	

	 of	woensdag	9	januari	2019;

•	 ons	Open	Huis	op	woensdag	30	januari;	

•	 de	lesmiddag	op	woensdag	13	februari.

om te kijken hoe leuk het in het echt is!

twijfel je nog? Kom dan helemaal!  we kunnen niet wachten om je in het echt te ontmoeten. tot snel!

hartelijke groet, 

namens alle medewerkers van het erfgooiers College.

Ga met het erfgooiers op reis en word wereld wijd wijs



open informatieavond ouderS
maandag	28	januari	2019,	20.00	-	21.30	uur

open huiS
Woensdag	30	januari	2019,	16.00	-	20.00	uur

Groep 8 KenniSmaKinG
module middaGen
21	november	-	10	december	2018	-	9	januari	2019
14.45	–	16.00	uur

leSmiddaG 
Woensdag	13	februari	2019,	14.30	-	16.00	uur
Geef	je	op	via	www.groep8lesmiddag.erfgooiers.nl

adreS Graaf	Wichman	175
1276	KD	Huizen

telefoon 035-5248020

www.erfgooiers.nl

voor meer informatie:
Ester	de	Nood	035	5248020
nod@erfgooierscollege.nl

Kom je ooK KijKen en meedoen?

wereld wijd wijs


