Welkom .
In dit boekje lees je over ROER College Schöndeln,
een school waar jij als leerling profiteert van een
breed aanbod en veel keuzemogelijkheden:

Een breed aanbod van vmbo-t tot en
met gymnasium
Veel aandacht voor het creëren van
een veilige basis in de brugklas
Het ontdekken en ontwikkelen van je identiteit:
bij het vak id+ leer je je kwaliteiten kennen
Extra aanbod op het gebied van bèta, cultuur
en bewegen en ruime keuzemogelijkheden
bij het kiezen van je vakkenpakket in de
bovenbouw
We zijn erkend Technasium en
Cultuurprofielschool
Het vergroten van je digitale wendbaarheid
met behulp van je eigen iPad
Ruimte in het lesrooster om te kiezen voor
maatwerk, ondersteuning of verrijking in
onze SWITCH-uren
Een prachtige ligging in een groene omgeving.
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Een school die in
verbinding staat met
de buitenwereld en
waar je je ontwikkelt
tot wereldburger.
ROER College Schöndeln is een veilige, warme
en transparante locatie.
locatie Waar het duidelijk is
wat kan en niet kan. Waar jij op een positieve en
plezierige manier energie krijgt om te leren, te
groeien en het optimale uit het leven te halen.
Dat zie je, dat voel je en daar wil je bij horen.
horen
Samen met je klasgenoten bouw jij mee aan de
cultuur van de nieuwe school. Vier ‘waarden’
staan daarbij voorop: veilig, eerlijk, positief
en groei.
groei

Veilig .
Bij ons is iedereen gelijk.
We respecteren elkaar en
gaan fatsoenlijk met elkaar
om. Ook hebben we zorg
en aandacht voor elkaar.

Eerlijk .
We luisteren en zijn eerlijk
en open naar elkaar.

Positief.
We staan positief in het
leven. Ons enthousiasme
geeft ons energie om
iedere dag met plezier
naar school te komen.

Groei.
We willen groeien om het
optimale uit onszelf en
elkaar te halen.

In de brugklas ga
je ontdekken waar
je goed in bent en
wat bij jou past.

In overleg met je basisschoolleerkracht en
onze school begin je in een brugklas die aansluit op het advies van de basisshool: vmbo-t,
vmbo-t/havo of havo/vwo.
De brugklas duurt één jaar. Daarna stap je
over naar de richting die het beste bij jou
past; vmbo-t, havo, atheneum of gymnasium.
past
De kansklas vmbo-t/havo en havo/vwo blijft
ook in de 2e klas mogelijk als de richting voor
jou nog niet helemaal duidelijk is.

In de brugklas maak je kennis
met veel nieuwe vakken,
vakken zoals
wiskunde, biologie, Duits of Frans.
Er gaat een wereld voor je open.
In de mentorlessen en studielessen leer en bespreek je hoe je hiermee omgaat en hoe je alles moet
organiseren.

Alle brugklassers krijgen verder
een iPad in bruikleen, omdat we
het belangrijk vinden dat leerlingen vaardigheden ontwikkelen
om goed om te kunnen gaan met
moderne technologie. Hierover lees
je verderop in deze brochure meer.

Wij willen graag dat
je je thuis voelt en
dat je lekker in je vel
zit. Dan kom je met
plezier naar school en
ben je op je best.

Voel je (snel)

thuis!

Vóór de zomervakantie kom je al kennismaken op je nieuwe school.
Je ziet dan bij wie je in de klas zit en wie je mentor wordt. Je krijgt
praktische informatie en een brugklasboekje om alles nog eens na
te lezen. Tijdens de introductiedagen aan het begin van het schooljaar maakt je eigen mentor je wegwijs binnen de school.
school Daarnaast
zijn er leuke activiteiten gepland zodat je je klasgenoten snel leert
kennen.
kennen
Het is natuurlijk wennen en soms ook wel spannend om in de brugklas te zitten. Daarom zijn er de eerste 10 weken twee mentorlessen
per week.
week Hierin leer je hoe je snel je weg vindt. En bij wie je terecht
kunt met vragen. De rest van het schooljaar houd je elke week een
mentorles.
Ook gaan we je leren hoe je moet leren.
leren Studievaardigheden
noemen we dat. In deze studielessen leer je ook de planagenda
gebruiken. Deze agenda gebruik je in de eerste twee jaar op
school. Verder zijn de proefwerken in de brugklas gepland op vaste
momenten in de week en zijn er twee toetsweken.
De studielessen in de brugklas worden gebruikt om je studievaardig
te maken, maar ook om te werken aan je huiswerk. Afhankelijk van
je vorderingen, maak je afspraken met je mentor tot welk moment
de studielessen voor jou van belang zijn. Lukt het al om zelfstandig
te werken,
werken dan hoef je die studielessen niet meer te volgen.

id+: ontdek en
ontwikkel je identiteit
In de wereld van vandaag worden we flink op de proef gesteld.
En de beste oplossingen bedenken we door gebruik te maken
van elkaars kwaliteiten.
Daarom krijg je op ROER College Schöndeln id+
id+. Bij dit vak
werk je aan uitdagende projecten met als thema bèta,
cultuur en bewegen. Door samen te werken leer je jouw talent
optimaal te gebruiken en dat van een ander te herkennen.
We werken voor onze creatieve opdrachten samen met het
bedrijfsleven, culturele instellingen en hoger onderwijs. Je leert
onder andere organiseren, plannen, creatieve oplossingen
bedenken en jezelf presenteren. Om de opdrachten uit te werken zijn
meerdere tussenstappen nodig. Zo leer je doelen stellen en doorzetten.
Met id+ stop je heel veel waardevolle ervaringen in je rugzak.
Je voegt een dikke plus toe aan je id. Zodat je klaar bent voor
de uitdagingen van morgen.

Niet alleen vakkennis,
maar ook persoonlijke
ontwikkeling

De leerlingen ontwikkelen
zich en worden meer:

Zelfsturend;
waaronder omgaan met
feedback, doorzetten en
taakgericht zijn

Het vak id+ maakt de gehele onderbouw onderdeel uit van
ons programma en is voor alle leerlingen van vmbo-t tot en met
gymnasium. Alle leerlingen volgen dit vak 4 lesuren per week.

Samenwerkend;
waaronder inlevingsvermogen tonen, luisteren
en feedback geven

Communicatief ;
waaronder gespreksvaardig
zijn en presenteren

Creatief ;
waaronder nieuwsgierig
zijn en originaliteit
nastreven

Meer weten?
Scan hier:

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich bewust worden
van hun eigen kwaliteiten. We merken dat leerlingen hier van profiteren tijdens hun schoolloopbaan, maar ook bij de vervolgopleiding.

Ondernemend ;
waaronder besluitvaardig
zijn, iets nieuws durven, maar
ook elkaar motiveren

Onze school is als enige in Limburg erkend als Cultuurprofielschool.
Dat betekent dat we extra aandacht besteden aan kunst en cultuur.
Ook zijn we een Technasium. Dat houdt in dat we aan bètavakken
extra aandacht besteden.
Het vak id+ bereidt voor op het Technasium in de bovenbouw en op
de examenvakken drama, beeldende vorming en muziek.

Een iPad voor
elke brugklasser
In de brugklas op ROER College Schöndeln krijgen alle leerlingen
een iPad in bruikleen van school. We vinden het belangrijk dat
leerlingen vaardigheden ontwikkelen om goed om te kunnen
gaan met moderne technologie.
De iPad vergroot de mogelijkheden voor de leraar om de omgeving
en de actualiteit bij de les te betrekken. De iPad wordt naast de
lesmethodes en boeken gebruikt.
Leerlingen hebben met de iPad altijd toegang tot een device,
waardoor de digitale leermiddelen en overige informatie altijd
dichtbij zijn. Hierdoor hebben de leraren de mogelijkheid om meer
afwisseling te brengen in de lessen.
De iPads komen onder beheer van de school, waardoor
mogelijke afleidingen (zoals social media) afgeschermd
kunnen worden.

Meer weten?
Scan hier:

Het vergroten van je
digitale wendbaarheid met
behulp van je eigen iPad

Wat heb jij nodig?
Iedere leerling is anders. Soms heb je
ergens hulp bij nodig en soms gaat het
zo goed dat je zelfs voor ligt op je klas.
Daarom heeft ROER College Schöndeln
SWITCH-uren. Twee keer per week kun jij
tijdens deze momenten zelf kiezen wat
je gaat doen. Je kunt kiezen voor hulp bij
een bepaald vak, bijvoorbeeld wiskunde of
Engels. Of een training tegen faalangst.
Of tips als je ergens onzeker over bent.
Er zijn ook extra verrijkingslessen waar
je je voor kunt inschrijven of je gebruikt
het uur om aan een groepsopdracht
te werken of je huiswerk af te maken.
Bovendien volgt elk leerjaar in SWITCH
één periode een module over burgerschap.
Hier wordt verbinding gelegd tussen het
leren op school en de buitenwereld en leren
leerlingen bij te dragen aan een duurzame
samenleving met respect voor een ander.
Je mentor helpt jou bij het maken
van een keuze die voor jou goed past.

We dagen
leerlingen uit om
eigen keuzes te maken
en verantwoordelijkheid
te nemen.

Een steuntje in de rug
Soms is er extra hulp nodig. Ook die kunnen
we bieden op ROER College Schöndeln.
Vanuit ons zorgteam zijn er diverse mogelijkheden. Ons eigen Taalteam, met leraren
van de vakken Nederlands en de moderne
vreemde talen, werken gezamenlijk aan de
begeleiding van leerlingen met
bijvoorbeeld dyslexie.
Ook zijn er een aantal dagen in de week
medewerkers van het Centrum voor Jeugd
en Gezin (CJG) en de ambulante diensten
in huis. Zij begeleiden leerlingen die extra
steun nodig hebben. Mocht het zijn dat je
iets meemaakt dat niet zo fijn is, dan kun
je ook bij een vertrouwenspersoon terecht.
Je mentor houdt jou en je welbevinden
goed in beeld en kan verder helpen de
juiste ondersteuning te vinden.

Grenzeloos
denken!

Samen doen we er natuurlijk alles aan om jou aan
een mooi diploma te helpen. Maar er is veel meer. Je
sluit vriendschappen op school. Je ontwikkelt je eigen
identiteit (wie ben ik?) en je leert omgaan met andere
culturen en achtergronden.
Je kunt meedoen aan uitstapjes en excursies of
activiteiten buiten de schooluren. Wat dacht je
van de Schoolband, het Schoolparlement of DJ-en
en produceren met B-creative? Je kunt helpen of
medoen met evenementen, zoals onze ghostwalk met
Halloween. Er zijn gastlessen en stages. Muziekavonden, workshops, educatieve werkweken en goede
doelen acties. Ook sport is belangrijk. Er zijn sportdagen,
voetbalcompetities, zaalvoetbal- en hockeytoernooien.
Te veel om op te noemen!
Zo ontwikkel je ook andere kanten van jezelf!

Een school
is méér dan
leren alleen!

Welkom op een
unieke locatie.
Een nieuwe scholengemeenschap,
scholengemeenschap ontstaan uit twee
scholengemeenschappen met een rijke geschiedenis!
geschiedenis
De school ligt in de prachtige, bosrijke omgeving van het
voormalig landgoed Schöndeln. De rivier de Roer stroomt
aan de achterzijde van de school vlakbij onze nieuw aangelegde sportvelden. De leerlingen uit de omgeving Herten
en Linne kunnen gebruikmaken van het mooie en veilige
fietspad door het Roerdal richting onze school. Maar ook
vanuit de diverse dorpen in het Roerdal is onze locatie goed
bereikbaar.
De gemeente heeft in februari budget beschikbaar gesteld
voor nieuwbouw van onze school. Diverse onderzoeken
zijn uitgevoerd en we zijn aan de slag met leerlingen en
medewerkers om te komen tot verschillende mooie, nieuwe
schoolgebouwen op het terrein. De lessen kunnen ondertussen gewoon doorgaan in de huidige gebouwen.
Naar verwachting wordt in de loop van schooljaar
2023/2024 gestart met de eerste fase. We maken maximaal gebruik van ons grote schoolterrein, om zo de
verbinding met de natuur nog nadrukkelijker te leggen.
Kortom, op onze school kun je ‘groeien in het groen’!
groen’
We heten je van harte welkom!

Scan hier:
Heinsbergerweg 184
6045 CK Roermond
Volg de
ontwikkelingen
rondom de
nieuwbouw!

0475 345 700
admin@roercollege.nl

www.roer.college

