
Wie zijn wij?

• Karin Grispen; teamleider onderbouw;

• Angela Baadjou; docente wiskunde;

• Fleur Walraven; docente biologie/aardrijkskunde;

• Guido Merry; docent Nederlands.



Welkom op het Grescollege

We maken kansen waar

We ondersteunen waar dat nodig is

We zijn een kleinschalige school

We leren samen met de omgeving

We leren met en van elkaar

We kennen onze leerlingen persoonlijk

We vieren samen met de leerlingen



Wat bieden wij aan?

• vmbo;

• havo-klas 1-3;

• atheneumklas 1-3 NIEUW! 

Start 21 augustus. Na drie jaar 

volgt doorstroom richting 

Roermond/Venlo. 



Onze brugklassen; dakpannen

• basis/kader;

• kader/theoretisch;

• theoretisch/havo;

• havo/atheneum; 

Niveau-advies is bijvoorbeeld theoretisch,

het plaatsingsadvies kan dan bijvoorbeeld 

theoretisch/havo worden.



Topsportvriendelijke school

• Binnen de kaders van de leerplichtwet;

• Aanpassing van de lessen;

• Ruimte voor trainingen en wedstrijden.



Het “oude” combineren met het “nieuwe”

• We werken uit boeken…

en alle leerlingen krijgen een chromebook in bruikleen.

• Geen proefwerkweken in de onderbouw…

de toetsen plannen we door het jaar heen.

• Agenda verplicht in de onderbouw…

magister ter controle.

• Leren in de praktijk (praktijkvakken, meewerken in restaurant)… 

afwisseling tussen theorie en praktijk.

• Onderzoekend leren gericht op de toekomst…

het samenkomen van vele vakken.



Mogelijkheden voor leerlingen

Wij hebben een tweejarige brugperiode:

• Kansen voor groei en ontwikkeling 

van de leerling;

• In april van leerjaar 2 wordt het 

niveau vastgelegd.



Decaan/loopbaanbegeleider

Vakdocent

Begeleiding van leerlingen

Orthopedagogisch medewerker

Coach (mentor)

Remedial teacher

Ambulant begeleider

Zorgcoördinator



Iedere leerling zijn eigen coach

• Dagstart door de coach; 

• Eerste aanspreekpunt voor leerlingen 

en ouders;

• Individuele coach voor iedere leerling;

• Indien nodig schakelt de coach extra 

ondersteuning in.



Coachlessen 

• Gebruik van de agenda;

• Lesrooster bespreken;

• Leren plannen;

• Leren leren;

• Groepsvorming in de klas;

• Persoonlijke ontwikkeling;

• Keuzebegeleiding in leerjaar 2;

• Etc.



Lesrooster

• Lessen op het paviljoen (theorie-

en verwerkingslessen);

• Ondersteuningslessen (2 keer 

per week);

• Talentlessen (2 keer per week);

• LO in de sporthal of 

voetbalvelden.



Vakken brugperiode

Nederlands

Engels

Wiskunde
Natuurkunde

Mens en Maatschappij

Ontwikkeluren
Talenturen

Lichamelijke opvoeding

Carrousel praktijkvakken 

Biologie

Duits

Frans 

Economie
RED



Bijzondere vakken VMBO

Carrousel praktijkvakken:

• Techniek

• Zorg en welzijn

• Economie & ondernemen



Bijzondere vakken havo en atheneum:

RED; Research Environment Development

• Onderzoekend leren;

• Projecten draaien in opdracht van bedrijven / instellingen;

• Rapport / verslag leren schrijven;

• Oplossingen bedenken;

• Creatief denken;

• Samenwerken;

• Digitale geletterdheid;

• Leren presenteren;

• BELANGRIJK VOOR JE TOEKOMST! 



Ontwikkeluren 
(2 keer per week)

• ICT vaardigheden met het chromebook;

• Begrijpend lezen;

• Rekenen;

• Spelling;

• Remedial Teaching voor leerlingen met dyslexie;

• Technisch lezen;

• Leren plannen;

• Huiswerk;

• Weerbaarheidstraining;

• Wiskunde/Engels in klas 2.



Talenturen 
(2 keer per week)

• Muziek bij Rockstation;

• Creatief;

• Schoolsport;

• Schoolvoetbal;

• Lego robotica;

• Fotografie;

• Duitse cultuur;

• Uiterlijke verzorging.



Jaarplanning

• 3 periodes van 12 weken;

• Introductieweek = eerste Jenaweek;

• Jenaweek in week 12: excursies en stagedagen;



Hoe informeren wij ouders?

• Via de coach;

• Online: Magister en mail;

• Wekelijkse info voor ouders; 

• Oudergesprekken tussen ouders en coach;

• Ouderraad.



Activiteiten

• Jenaweken;

• Sinterklaas en Kerstviering;

• Sportdagen;

• Berlijnreis.



Veilige en gezonde school

• Geen telefoon in de lessen;

• Projecten (social media, alcohol 

en drugs);

• Geen energiedrank;

• Niet roken in de school en op of 

rond het schoolterrein.



Brugklastraining voor groep 8

• Bikkeltraining; 

• Wij helpen leerlingen om de overstap te 

maken van groep 8 naar de brugklas;

• 5 bijeenkomsten in mei/juni;

• In overleg met de leerkracht 

basisschool.



Informatie en open dag

• Open avond: 03 februari 2021 

18.30 – 21.00 uur 

(onder voorbehoud)

• Aanmelden: 08 en 09 maart 2021

15 en 16 maart 2021

17.00 – 19.00 uur 

• Meeloopdagen: aanmelden bij 

Karin Grispen, teamleider onderbouw;      

k.grispen@grescollege.nl

mailto:k.grispen@grescollege.nl


Bedankt voor uw aandacht!

Heeft u nog verdere vragen; maak een telefonische of 

digitale afspraak bij k.grispen@grescollege.nl

mailto:k.grispen@grescollege.nl

