
Voor de toekomstige brugklasser

ik op het Sondervick
jij op het Sondervick
wij op het Sondervick

Je voelt je snel thuis 
op het Sondervick



Is vmbo basis/kader iets voor jou?
•  Je bent handig en praktisch ingesteld
•  Je wilt leren door te doen en te ervaren

Leerjaar 1 en 2
In het eerste leerjaar krijgen vmbo basis- en kaderleerlingen gezamenlijk les. Je krijgt naast vakken als 

Nederlands, Engels en wiskunde ook praktijkoriëntatie op de praktijkpleinen. In de brugklas is veel aandacht 

voor jouw eigen ontwikkeling. We moedigen je aan om initiatief te tonen en verantwoordelijkheidsgevoel te 

ontwikkelen. Je leraar helpt je daar natuurlijk bij. Hij is een coach die zorgt voor structuur en overzicht. Ook 

helpt hij je met de planning van je werk. Gedurende het eerste leerjaar wordt bepaald of je doorstroomt naar 

vmbo basis of vmbo kader.

Je leert niet alleen ín de school, maar ook erbuiten. We gaan vaak op pad om wat je op school leert te koppelen 

aan de wereld om je heen. Zo ben je dus écht praktijkgericht bezig!

 

Leerjaar 3 en 4
In leerjaar 1 en 2 helpen wij je bij het maken van een goede keuze voor een beroepsgericht programma in 

leerjaar 3 en 4. Hiervoor ga je in je eerste en tweede leerjaar al activiteiten uitvoeren op de praktijkpleinen van 

vmbo. Aan het einde van het tweede leerjaar start je zelfs al met een aantal beroepsgerichte praktijkuren.

We hebben vijf praktijkpleinen waar je in leerjaar 3 en 4 aan de slag gaat met een beroepsgericht programma, 

wij noemen dit een profiel. 

De vijf profielen zijn:

•  Bouwen, Wonen & Interieur

•  Economie & Ondernemen

•  Mobiliteit & Transport

•  Produceren, Installeren & Energie

•  Zorg & Welzijn

Welkom bij het Sondervick College! Misschien is het nog een beetje spannend dat je naar de 
middelbare school gaat, of misschien heb je er al heel veel zin in! Je middelbare schooltijd is 
een belangrijke tijd in je leven. Je groeit lichamelijk en geestelijk, ontdekt je interesses en 
unieke kwaliteiten en je maakt vrienden. Het Sondervick College zorgt ervoor dat je straks 
helemaal klaar bent voor je volgende stap!

Wij zijn een school voor vmbo, mavo, havo en vwo. We motiveren je om het maximale uit jezelf te halen. Ben je 

toe aan meer uitdaging? Dan kun je binnen de school gemakkelijk doorstromen naar een hoger niveau. En lukt 

het even niet? Dan kijken we hoe we je kunnen helpen en ondersteunen.  

We vinden het erg belangrijk dat je je snel thuis voelt op onze school. Je hebt daarom te maken met een  

vaste groep docenten, conciërges en een goed ondersteuningsteam. Want in een vertrouwde omgeving  

presteer je het beste. En omdat het allemaal nogal spannend voor je kan zijn, nodigen we je al voor de zomer- 

vakantie uit om kennis te komen maken met je mentor en klasgenoten. Na de zomervakantie start je met een 

uitgebreid introductieprogramma.

 

Waarom het Sondervick College?
Op het Sondervick College geven we modern onderwijs. We bereiden je voor op jouw toekomst en stimuleren 

je om de wereld te ontdekken. Op mavo, havo en vwo kun je kiezen voor tweetalig onderwijs. Je volgt dan een 

groot deel van de lessen in het Engels. En binnen het vmbo bieden we ‘versterkt Engels’ aan. 

Het Sondervick College ligt op de Kempen Campus in Veldhoven. Midden in een gebied met veel technische be-

drijven en opleidingen. Er is dan ook niet voor niets een speciale vleugel voor de bètavakken voor havo/vwo en 

een modern techniekplein binnen het vmbo en mavo XL. Ook werken we samen met de Technische Universiteit 

Eindhoven, ASML en andere technische be drijven in onze regio. 

Samen met je vrienden
Naar welke opleiding je ook gaat: op het Sondervick College kun je jouw vrienden van de basisschool blijven 

ontmoeten en natuurlijk nieuwe vrienden maken. De onderwijsgebouwen liggen dicht bij elkaar op de campus. 

Ook zijn er allerlei sociale activiteiten, zoals sportdagen, optredens, excursies en feesten. 

Het Sondervick College Sondervick vmbo



Is mavo XL iets voor jou?
•  Je bent ondernemend en neemt gemakkelijk de leiding 
•  Je hebt goed inzicht én bent praktisch ingesteld
•  je verlegt graag je grenzen 

Leerjaar 1 en 2

In de eerste twee leerjaren volg je een algemeen programma met een breed vakkenpakket en diverse  

activiteiten. Hierdoor leer jezelf goed kennen en leg je een brede basis. Je weet daardoor waar je sterke  

punten liggen en welke richting je op wil. Samen met je mentor ga je dit gebruiken om tot een goede  

keuze te komen voor je vakkenpakket voor leerjaar 3 en 4. 

Leerjaar 3 en 4

In leerjaar 3 en 4 combineer je in vakkenpakket een aantal theoretische vakken met een beroepsgericht  

vak. Deze praktijklessen vinden plaats op onze praktijkpleinen. Je maakt hiervoor een keuze uit een van  

de zes profielen. Zo heb je een goede voorbereiding op de overstap naar het mbo. 

Je kunt hierbij een keuze maken uit één van deze profielen: 

•  Bouwen, Wonen & Interieur 

•  Dienstverlening & Producten 

•  Economie & Ondernemen 

•  Mobiliteit & Transport 

•  Produceren, Installeren & Energie 

•  Zorg & Welzijn

Kies je voor de uitdaging van een zwaarder theoretisch programma na de mavo XL, dan zorgen wij voor een 

goede doorstroom naar havo leerjaar 4. In het vierde leerjaar van de mavo XL bereiden wij jou hier al op voor.

Tweetalig mavo (t- mavo)

Met ingang van het schooljaar 2020-2021 kun je op de mavo XL ook tweetalig onderwijs volgen. Lijkt het  

jou iets om je te verdiepen in de Engelse taal en cultuur en internationale contacten te onderhouden? En heb  

je zin om een groot deel van je vakken in het Engels te volgen? Dan is t-mavo misschien wel wat voor jou.  

Lees meer hierover in de speciale TTO-brochure.

Sondervick mavo XL Sondervick havo
Is havo iets voor jou?
•  Je werkt graag samen
•  Je zoekt naar oplossingen 
•  Je neemt verantwoordelijkheid 

Brugklas mavo/havo
Op het Sondervick College kennen we een brugklas mavo/havo. De brugklas mavo/havo is geschikt voor  

je, wanneer nog niet duidelijk is of havo haalbaar is. Aan het einde van het eerste schooljaar wordt de keuze 

gemaakt voor mavo of havo. In de brugklas mavo/havo is het niet mogelijk tweetalig onderwijs te volgen.

Tweejarige brugklas havo/vwo
De tweejarige brugklas havo/vwo is geschikt voor je wanneer de keuze tussen havo of vwo nog niet duidelijk is. 

De brugperiode is bedoeld om te bekijken welk onderwijsniveau uiteindelijk het beste voor je is. Gedurende 

het eerste schooljaar krijg je naast de reguliere schoolvakken ook wetenschapsoriëntatie en klassieke 

culturele vorming aangeboden. In de tweede klas kun je de keuze maken voor het gymnasiumtraject. 

Je volgt dan de extra vakken Grieks en Latijn. Gedurende de tweede klas maak je, samen met je mentor, 

de keuze voor havo, atheneum of gymnasium.

Maatwerklessen en het excellent programma
Voor leerlingen in de onderbouw bieden we ondersteuningslessen op maat voor de kernvakken Nederlands, 

Engels en rekenen/wiskunde. Wanneer je deze ondersteuning niet nodig hebt, volg je het excellent programma 

met extra uitdaging. 

T-havo
In onze havo/vwo-brugklas  

kun je kiezen voor twee-

talig onderwijs. Lees meer 

hierover in onze speciale 

TTO-brochure.



Kom dan langs!

Voor jou en je vrienden
Di. 8 oktober 2019  ’Ik op het Sondervick’ - Beleef een echte schooldag op het Sondervick College.  

Inschrijven kan via je leraar/lerares op de basisschool.  

Wo. 17 juni 2020   Kies je voor het Sondervick College? Maak vóór de zomervakantie alvast kennis  

met je nieuwe klas en je mentor. Zo begin je jouw eerste jaar op het Sondervick  

College met bekende gezichten. Dat is nog eens fijn starten! 

Voor jou en je ouders
Di. 5 november 2019  Informatieavond vmbo en mavo XL (tto) van 19.00 - 21.00 uur

Wo. 6 november 2019 Informatieavond havo (tto) en vwo (tto) van 19.00 - 21.00 uur

Vr. 31 januari  2020  Open school van 16.30 - 20.30 uur

 
Inschrijfdagen
Ma. 3 en/of di. 4 februari 2020 Voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte van 16.00 - 20.00 uur 

Ma. 2 en di. 3 maart 2020 Voor leerlingen reguliere traject van 16.00 - 20.00 uur

Sondervick vwo Nieuwsgierig geworden?
Is vwo iets voor jou?
•  Je bent leergierig
•  Je wordt graag uitgedaagd
•  Je wilt naar de universiteit

Tweejarige brugklas havo/vwo
Op het Sondervick College werken we met een tweejarige brugklas havo/vwo. We gebruiken de brugperiode 

om te bekijken welk onderwijsniveau uiteindelijk het beste voor je is. Gedurende het eerste schooljaar worden 

naast de reguliere schoolvakken ook wetenschapsoriëntatie en klassieke culturele vorming aangeboden. In de 

tweede klas kun je de keuze maken voor het gymnasiumtraject. Je volgt dan de extra vakken Grieks en Latijn. 

Gedurende de tweede klas maak je, samen met je mentor, de keuze voor havo, atheneum of gymnasium.

Maatwerklessen en het excellent programma
Voor leerlingen in de onderbouw bieden we ondersteuningslessen op maat voor de kernvakken Nederlands, 

Engels en rekenen/wiskunde. Wanneer je deze ondersteuning niet nodig hebt, volg je het excellent programma. 

Tijdens deze lessen krijgt je lesoverstijgende leerstof aangeboden waarmee je extra uitgedaagd wordt. 

Wetenschapsoriëntatie 
Op het Sondervick College loopt de voorbereiding op het wetenschappelijk onderwijs als een rode draad  

door het havo en vwo. In deze lessen maak je kennis met allerlei aspecten van wetenschappelijk onderzoek.  

Het Sondervick College is een gecertificeerde WON-school (Wetenschapsoriëntatie Nederland).

T-vwo
In onze havo/vwo brug-

klas kun je kiezen voor 

TTO (tweetalig onder-

wijs). Lees meer hierover  

in de TTO-brochure.  



Postbus 22, 5500 AA Veldhoven • Knegselseweg 30, 5504 NC Veldhoven
t  040 - 230 94 44 • e  info@sondervick.nl • www.sondervick.nl

Alvast een kijkje nemen? Volg ons op social media


