
Schoolprofiel

Onderwijskwaliteit en 
leerresultaten

Talentenontwikkeling

Spectrascholaire activiteiten

Sociaal emotionele vorming en 
veiligheid



Onderwijskwaliteit & 
leerresultaten

Goede doorstroomcijfers en examenresultaten

Differentiëren met digitaal lesmateriaal 

Sturen op leerprestaties

Remedial Taal & Rekenen

Studiebegeleiding leerlingen en ouders



Talentontwikkeling

Onderwijsprogramma’s met ondersteuning

Breed en gedifferentieerd aanbod van vakken

VwoXtra - programma 

Technasium

Internationaal erkende taaldiploma’s

Toptalentenbegeleiding 

Olympiadeschool

Debatteren 



Spectrascholaire activiteiten

Grote mate van verantwoordelijkheid bij de leerlingen 

Organisatie door en voor leerlingen in Spectracommissies 

Verhoging van de sociale samenhang 

Party / lounge / optredens / werkweken / stedenreizen / musical / goede doelen



Sociaal emotionele vorming & veiligheid

Veel begeleiding in het eerste leerjaar 

• Twee uur in de week mentoruur: sociaal emotioneel en 
studievaardigheden

Korte communicatie- en handelingslijnen

• Prettige en open sfeer

Leerlingen voelen zich veilig en geaccepteerd

• ‘Je kunt terecht bij verschillende mensen en 
er wordt weinig gepest’

• Brede zorgstructuur

• Opvang van verschillende soorten problemen bij leerlingen



De klassenstructuur
in de onderbouw



havo/vwo-klassen Eénjarige brugperiode

Basisprogramma havo/vwo–niveau 

In maart voorlopig advies havo of vwo

In juni definitief advies havo of vwo



vwo-klassen
Vwo-programma 

Verdiepingsprogramma 
(geen verbreding)



HAVO & VWO

Klas 1: Oriëntatiejaar 

Het vak O&O (onderzoek en ontwerpen):
• Twee vakoverstijgende projecten

• Keuze maken voor Technasium aan 
het eind van klas 1

Vanaf klas 2: 
• Het vak O&O (onderzoek & ontwerpen) 

met vier vakoverstijgende 
projecten



Technasiumwerkplaats
Werkplaats van 330 m2 voor 3 klassen



Collegezaal (max. 100 lln.)



Muziekstudio’s



Extra uitdaging 

Projecten en vwo-X-tra-didactiek

Aparte stroom in de onderbouw (klas 1,2,3)

• Cambridge Engels

• DELF Frans

• Goethe Zertifikat (vanaf klas 2)

• TNO (techniek, natuurkunde & ontwerpen)

• Onderzoek (geschiedenis/aardrijkskunde)

• Art & Design

Brede uitdaging



Doorstroom havo / vwo
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Doorstroom vwo-klas

V1

V2 V2T

V3 V3T



Doorstroom vwoXtra-klas

V1X

V2X

V3X



Ga naar onze website voor

meer informatie:

www.stmichaelcollege.nl


