
INFO VOOR GROEP 8

Christelijke Scholengemeenschap mavo - havo - vwo - vwo+ - gymnasium



WELKOM op het Erfgooiers College

De rector

Bij ons op het Erfgooiers heb je keuzes. 
Je leert verder kijken dan 

je neus lang is; je ontdekt de 
maatschappij en de wereld. 

Kom vooral langs op 

de open dag of lesmiddag 

om de school live mee te maken, 

dan weet je zeker waarvoor 

je kiest.

Leuk dat je komt kijken bij ons.



Bij ons op school
telt iedereen mee

Welkom binnen!

Op deze verdieping zijn
 

de kunst e
n cultu

ur vakken 

maar ook de kantine met de 

lekkerste broodjes.

2 jarige brugklas

mavo, havo, vwo, 
vwo+ en gymnasium!

Alle 978 leerlingen!

Onze opties



Het begint natuurlijk 

allemaal met de  

introductieweek

Je ontmoet je klas

en dan ga je elkaar 

en de school leren 

kennen!

Tijdens de 

introductieweek heb 

ik mijn beste vrienden 

leren kennen!

Spelletjes,theater sport en 

lekker samen ontdekken!



Samen met jouw klas 
naar de verschillende 
vakken

En dan gaat het van start...



DESIGN & INNOVATION ART & CULTURE

SCIENCE & SUSTAINABILITY

SPORT & MORE

Naast de 

verschillende niveaus 

kun je bij ons ook kiezen 

voor modules.

Jouw keuze!

Zo veel 

sport in de 

buurt!

Optreden 

met elkaar!

Of samen 

de toekomst 

uitvinden

Ik ben hier 

voor de coole 

gadgets!

zoals

Elke week tijd voor
jouw interesses



Al die keuzes...

Die hoef je 
niet alleen te 
maken!

Jouw persoonlijke coach helpt met vragen, 
plannen of andere dingen waar je mee zit.



Met jouw klas door heel Europa!

Op het Erfgooiers College ben je 
onderdeel van de wereld.
Als wereldburger maak je kennis met verschillende 
landen en manieren van leven.

Met 

      op reis



En in de 

pauze is het tijd 

om samen te 

chillen!Het was wel even wennen!

Tip: 

Blijf lekker 

jezelf!

Ik ben super sterk geworden van al die boeken sjouwen!

Iedereen heeft de middelbare school overleefd, dus jou gaathet ook lukken!



Wil je de sfeer 

komen proeven op 

het Erfgooiers?

We hebben een open huis waarbij je de 

hele school kan ontdekken!

Kom al een paar vaklessen volgen  

op de lesmiddag.

En een avond voor ouders om kennis 

te maken met de school.

Alle informatie 
op de achterkant!



Tot Tot 

snel bij snel bij 

het Erfgooiers 
het Erfgooiers 

College!College!

OPEN LESMIDDAG 

31/1/2023 14.45 - 16.15 uur

OPEN HUIS
25/1/2023
15.30 – 19.00 uur

ADRES Graaf Wichman 175

TELEFOON 035-5248020

www.erfgooiers.nl

MEER INFORMATIE? 

Ester de Nood 035-5248020 of

nod@erfgooierscollege.nl

INFORMATIE 
AVOND
voor ouders
23/1/2023
20.00 - 21.30 uur


