


In dit boekje lees je over ROER  
College Schöndeln, een school 
waar jij als leerling profiteert van 
een breed aanbod en veel keuze
mogelijkheden. Daarmee krijg je 
kansen om je te ontwikkelen en  
het optimale uit het leven te  
halen. In een omgeving waarin je 
kunt groeien, die veilig, eerlijk en 
positief is. 
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Welkom. 

Wij zijn een nieuwe scholengemeenschap die midden in de midden in de 
Roermondse samenleving staatRoermondse samenleving staat. Onze school onderscheidt 
zich door creativiteitcreativiteit centraal te stellen in het onderwijs. 
Opbrengstgericht werken, grenzen verleggengrenzen verleggen en een onderonder
zoekende houdingzoekende houding horen bij ons competentieonderwijscompetentieonderwijs. Het 
competentieonderwijs geeft onze leerlingen extra bagage 
die ze kunnen toepassen in allerlei leef en werkomgevingen. 
Intellectuele en creatieve groei zijn in evenwicht met sociale 
en persoonlijke groei. We dagen leerlingen daarbij uit om  
eigen keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen. 

De school biedt leerlingen opdrachten aan om hun talententalenten 
verder te ontwikkelen. Waar mogelijk wordt de verbinding 
gelegd tussen het leren op school en de buitenwereld, zodat 
leerlingen leren om vanuit burgerschapburgerschap bij te dragen aan 
een duurzame samenlevingduurzame samenleving met respectrespect voor een ander.  
We realiseren ons daarbij dat de leraar niet meer de unieke 
informatiebron is, want het leren vindt zowel binnen als  
buiten de school plaats. 

Aan goed onderwijs werken we samensamen: iedereen heeft en 
neemt zijn verantwoordelijkheidverantwoordelijkheid om goed onderwijs aan 
leerlingen te verzorgen. Dat doen we in samenwerking met 
leerlingen, ouders/verzorgers en externe betrokkenen: we we 
verbinden de ‘binnenwereld’ met de ‘buitenwereld’verbinden de ‘binnenwereld’ met de ‘buitenwereld’.



Een veilige, warme en transparante locatieveilige, warme en transparante locatie. 
Waar het duidelijk is wat kan en niet kan. Waar 
jij op een positievepositieve en plezierigeplezierige 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 horendaar wil je bij horen.

Samen met je klasgenoten bouw jij mee aan de 
cultuurcultuur van de nieuwe school. Vier ‘waarden’ 
staan daarbij voorop: veilig, eerlijk, positief veilig, eerlijk, positief 
en groeien groei.

Een school die in 
verbinding staat met 
de buitenwereld en 
waar je je ontwikkelt 
tot wereldburger. 

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

Veilig. 

We luisteren en zijn eerlijk 
en open naar elkaar.

Eerlijk. 

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

Positief. 

We willen groeien om het 
optimale uit onszelf en 

elkaar te halen.

Groei. 

Onze waarden Onze waarden 



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 het 
beste bij jou past: vmbot, vmbot/havo of vmbot, vmbot/havo of 
havo/vwohavo/vwo. 

De brugklas duurt één jaar. Daarna stap je 
over naar de richting die het beste bij jou  richting die het beste bij jou  
pastpast; vmbot, havo, atheneum of gymnasium. 
De kansklas vmbot/havo blijft ook in de  
2e klas doorgaan als de richting voor jou nog 
niet helemaal duidelijk is. 

Aan de slagAan de slag

In de brugklas maak je kennis met 
heel veel nieuwe vakkennieuwe vakken, zoals  
wiskunde, biologie of Frans. Er gaat 
een wereld voor je open. In de  
mentor lessenmentor lessen en studielessenstudielessen leer en 
bespreek je hoe je hiermee omgaat 
en hoe je alles moet organiseren. 

Onze school is als enige in Limburg 
erkend als CultuurprofielschoolCultuurprofielschool. Dat 
betekent dat we extra aandacht 
besteden aan kunst en cultuur. Ook 
zijn we een TechnasiumTechnasium. Dat houdt 
in dat we aan bètavakken extra 
aandacht besteden. 

De vak ken die hierbij horen heten 
Cultuurstroom en Onderzoek & 
Ont  werpen. Samen met Bewegen  
& Sport vormen deze drie vakken 
ons competentieonder wijs. 



Voel je (snel)

thuis!
Vóór de zomervakantie kom je al kennismakenkennismaken 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 introductiedagenintroductiedagen aan het begin van het school
jaar maakt je eigen mentor je wegwijs binnen de schoolwegwijs binnen de school. Daarnaast 
zijn er leuke activiteiten gepland zodat je je klasgenoten snel leert klasgenoten snel leert 
kennenkennen.

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 de eerste 10 weken twee mentorlessen per 
weekweek. 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 lerenleren hoe je moet leren. Studievaardigheden noemen 
we dat. In deze studielessen leer je de planagendaplanagenda gebruiken. Deze 
agenda gebruik je in de eerste twee jaar op school. Verder zijn de 
proefwerkenproefwerken in de brugklas gepland op vaste momentenvaste momenten in de week 
en zijn er twee toetsweken.

De studielessenstudielessen in de brugklas worden gebruikt om je studievaardigstudievaardig 
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 zelfstandig 
te werkente werken, dan hoef je die studielessen niet meer te volgen.

Ik voel me thuis 
aan het ROER. 
Het roer van mijn 
eigen toekomst. 



Om zelfbewust je eigen 
leven te leiden, is het 
belangrijk dat je nieuws-
gierig en onderzoekend 
om je heen kijkt, creatief 
denkt, leert samenwerken 
en open staat voor het 
leren van anderen. 

ROER College Schöndeln biedt in de onderbouw drie vakken  
aan waarbij de leerlingen worden uitgedaagd en begeleid om te 
groeien in competenties: 

Competentieonderwijs. 

Je werkt aan opdrachten die wij samen met bedrijven, culturele  bedrijven, culturele  
instellingen en verenigingeninstellingen en verenigingen hebben ontwikkeld. Dit helpt je boven
dien te begrijpen waar je de kennis die je op school leert later voor 
kunt gebruiken. Aan het einde van de brugklas kies je een van deze 
vakken om vanuit daar je competenties verder te ontwikkelen in de 
onderbouw.  

Competentieonderwijs maakt dus de gehele onderbouwgehele onderbouw onderdeel 
uit van ons programma voor alle leerlingen van vmbot tot en met 
gymnasium. In de bovenbouw kunnen leerlingen met sommige  
vakken verder gaan door het te kiezen als eindexamenvak, maar dit 
is geen verplichting. 

Onderzoek 
& Ontwerpen 
(havo en vwo)

of
Technologie 

& Toepassing 
(vmbot)

Cultuur-
stroom

Bewegen 
& Sport



Welke competenties 
staan centraal 
op onze school? 
De competenties die onderdeel zijn van het aangeboden 
programma, worden opgedeeld in vijf hoofdgroepen:
 
 Zelfsturend; waaronder omgaan met feedback, 
 doorzetten en taakgericht zijn

 Samenwerkend; waaronder inlevingsvermogen tonen, 
 luisteren en feedback geven

 Communicatief; waaronder gespreksvaardig zijn en 
 presenteren

 Creatief; waaronder nieuwsgierig zijn en 
 originaliteit nastreven

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



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 SWITCHurenSWITCHuren. 
Twee keer per week kun jij tijdens 
deze momenten zelf kiezen wat je 
gaat doen. Je kunt kiezen voor hulphulp  
bij een bepaald vak, bijvoorbeeld 
wiskunde of Engels. Of een training 
tegen faalangstfaalangst. Of tips als je  
ergens onzeker over bent. 

Er zijn ook extra verrijkingslessenverrijkingslessen 
waar je je voor kunt inschrijven of je  
gebruikt het uur om aan een groeps 
opdracht te werken of je huiswerk 
af te maken.

Je mentor weet precies wat er  
mogelijk is en helpt jou bij het  
maken van keuze die voor jou goed 
past.

Wat heb jij nodig?

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. 



Een steuntje in de rug

Soms is er extra hulp nodig. Ook die 
kunnen we bieden op ROER College 
Schöndeln. Vanuit ons zorgteamzorgteam zijn er 
diverse mogelijkheden. Ons eigen 
Taal teamTaal team, met leraren van de vakken 
Nederlands en de moderne vreemde 
talen, werken gezamenlijk aan de  
begeleiding van leerlingen met bij
voorbeeld dyslexiedyslexie. 

Ook zijn er een aantal dagen in de week 
medewerkers van het Centrum voorCentrum voor  
Jeugd en GezinJeugd en Gezin (CJG) en de ambulante 
diensten in huis. Zij begeleiden leer
lingen die extra steunextra steun nodig hebben. 
Mocht het zijn dat je iets meemaakt 
dat niet zo fijn is, dan kun je ook bij een 
vertrouwenspersoonvertrouwenspersoon terecht. 

Je mentor mentor houdt jou en je welbevinden 
goed in beeld en kan verder helpen de 
juiste ondersteuningjuiste ondersteuning te vinden. 

Passend bij jou.



Een school 
is meer dan 
leren alleen! 

Grenzeloos
denken!

Samen doen we er natuurlijk alles aan om jou aan 
een mooi diplomadiploma te helpen. Maar er is veel meer. Je 
sluit vriendschappenvriendschappen op school. Je ontwikkeltontwikkelt je eigen  
identiteitidentiteit (wie ben ik?) en je leert omgaan met andere 
culturenculturen en achtergronden. 

Je kunt meedoen aan uitstapjesuitstapjes en excursiesexcursies of  
activiteitenactiviteiten buiten de schooluren. Wat dacht je van de 
Schoolband, het Schoolparlement of de toneelgroep? 
Je kunt helpen of meedoen met evenementen. Er zijn 
gastlessen en stages. Muziek en debatavonden, work
shops, educatieve werkweken en goede doelen acties. 
Ook sportsport is belangrijk. Er zijn sportdagen, voetbal en 
trefbalcompetities, zaalvoetbal en hockeytoernooien. 
Te veel om op te noemen!

Zo ontwikkel je ook andere kanten van jezelf!Zo ontwikkel je ook andere kanten van jezelf!



Een goed en open contact met 
ouders/verzorgers vinden wij erg 
belangrijk. Het gaat ons immers 
om hetzelfde: het opgroeien van 
uw kind tot een zelfstandig en 
verantwoordelijk mens. 

Als uw kind naar de middelbare school 
gaat, is dit ook voor u een grote verandegrote verande
ringring. Hoe kunt u uw kind het beste helpen 
met zijn of haar huiswerk? Wat is handig en 
wat niet? Wat zijn de ‘do’s en don’ts’‘do’s en don’ts’? Op 
een speciale avond voor ouders krijgt u 
tips en achtergronden over studievaardig
heden uitgelegd. Ook vertellen we u dan 
meer over de ondersteuningondersteuning die we kunnen 
bieden aan uw kind. Algemeen maar ook bij 
specifieke behoeften. En bij wie u terecht 
kunt met vragen.

Ook is er een OuderraadOuderraad op onze school. 
De Ouderraad behartigt de belangen van 
de ouders en is een schakel tussen de 
school en de ouders. Samen met de school
leiding probeert de Ouderraad het beleid 
waar nodig te verbeteren. Uiteraard staat Uiteraard staat 
het belang van de kinderen hierbij voorop!het belang van de kinderen hierbij voorop!



Een nieuwe scholengemeenschapnieuwe scholengemeenschap, ontstaan uit twee scholen
gemeenschappen met een rijke geschiedenisrijke geschiedenis!

De school ligt in de prachtige, bosrijke omgevingbosrijke omgeving van het 
voormalig landgoed Schöndelnlandgoed Schöndeln. De rivier de Roer stroomt 
aan de achterzijde van de school vlakbij onze nieuw aan
gelegde sportvelden. De leerlingen uit de omgeving Herten 
en Linne kunnen gebruikmaken van het mooie en veilige veilige 
fietspad door het Roerdalfietspad door het Roerdal richting onze school. Maar ook 
vanuit de diverse dorpen in het Roerdal is onze locatie 
goed bereikbaar. 

Het groen zie je ook terug in ons uitdagende, groene en 
rookvrije schoolplein. Naast de school ligt de TrimboeTrimboe 
Schöndeln. Hier vind je allerlei toestellen, paden en een 
parcours waar je je kunt uitleven. In ons Technasium hebben 
eigen leerlingen meegewerkt aan het ontwerp. Natuurlijk 
kun je hier ook gewoon even wandelenwandelen en van het uitzicht 
over de Roer genieten. 

Kortom, op onze school kun je ‘groeien in het groen’‘groeien in het groen’! 

We heten je van harte welkom!We heten je van harte welkom!

Welkom op een
unieke locatie. 

Heinsbergerweg 184
6045 CK Roermond

0475 345 700
admin@roercollege.nl



www.roer.college 


