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De schooldag 
van Gijs...



...en de 
schooldag van 

Ninte!

Ninte en Gijs zitten 
in de  

brugklas. Ze laten je 
graag zien 

hoe een dagje op Neha
lennia 

eruitziet!



3 Nehalennia heeft afdelingen op twee locaties: 

HAVO/VWO op de Breeweg en VMBO/MAVO op de Kruisweg.   

VWO (atheneum en gymnasium)
HAVO
HAVO-kansklas
M@VO (MAVO en kader)
@VMBO

Je gaat van start in één van de brugklassen, een speciale klas 

waarmee we de overgang van de basisschool naar het voortgezet 

onderwijs wat makkelijker maken. Het niveau bepalen we op basis 

van het advies van de basisschool. In de loop van het eerste jaar 

zoeken we in nauw overleg met jou en met je ouders de leerroute 

die het beste bij jou past. Op de pagina hiernaast zie je een schema 

met de opleidingen en de doorstroommogelijkheden.

Welke richting wordt het? 
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tip!

Wat een spannend jaar is dit voor jou! Na de zomervakantie stap  

je van je vertrouwde basisschool over naar de middelbare school. 

Wij helpen je graag bij de zoektocht naar een school en een  

opleiding die bij jou past. In dit boekje kan je alvast kennis maken 

met onze school. Uiteraard zijn we ook nieuwsgierig naar jou.  

Zin in een kennismaking? Je bent van harte welkom op één van 

onze voorlichtingsavonden en 20 februari op de Open Dag.  

Een nieuwe school, dat betekent nieuwe vakken, bekende en  

onbekende klasgenootjes en lessen van verschillende leraren. 

Samen zorgen we ervoor dat je je snel thuis voelt bij ons.  

Nog voor de zomervakantie plannen we al een ontmoeting met 

je nieuwe klas en je mentor. Na de vakantie starten we met de 

introductie dagen. Daarna begint het échte werk. 

Bij Nehalennia kijken we met een open blik naar jou en naar 

jouw toekomst. Je leert op onze school van elkaar én met elkaar. 

Daarnaast dagen we je uit om jezelf steeds te verbeteren. Op jouw 

niveau uiteraard. Want het maakt niet uit of je nu klassieke talen 

volgt op ons gymnasium, het beste uit jezelf haalt in de HAVO-

kansklas of alles geeft op de MAVO of het VMBO. Bij Nehalennia 

halen we eruit wat erin zit, op een manier die bij jou past. 

We kunnen ons voorstellen dat je veel vragen hebt. Daarom 

hebben we enkele brugklassers gevraagd om handige tips en  

weetjes. Je vindt ze verspreid in dit boekje. Doe er je voordeel mee!  

Even kennismaken
Hé, bijna-brugklasser,

Wil je bij een vriend of 
vriendin in de klas zitten? 
Dat kan! Want het is wel 
zo gezellig om samen naar 
school te fietsen en naast 
nieuwe, ook bekende 
gezichten te zien. Geef het 
tijdig aan ons door, dan 
doen wij ons best om het 
in orde te maken.  



6 Nehalennia is een grote school in Middelburg. Je vindt ons op  

twee locaties: Breeweg en Kruisweg. Bij Nehalennia Breeweg  

ga je naar HAVO of VWO. Bij Nehalennia Kruisweg kies je voor  

VMBO of MAVO.

Afspraken
Ongemerkt breng je heel wat uurtjes door op school. Gemiddeld 

heb je 32 lesuren per week. Om het leuk en gezellig te houden, 

maken we duidelijke afspraken met elkaar. Zo weten we allemaal 

waar we aan toe zijn. Respect voor de ander en voor de omgeving 

vinden we daarbij erg belangrijk. Dat jij je veilig en gelukkig voelt, 

daar gaan we voor! 

Eigentijds
Bij Nehalennia bereiden we je voor op de toekomst. Zelfstandig 

kunnen leren en werken hoort daarbij. Elk schooljaar krijg je een 

pakket met (werk)boeken. Aanvullend maken we gebruik van een 

laptop of chromebook. Op school zijn er voldoende computers, 

zodat tientallen leerlingen tegelijk kunnen werken en studeren. 

Mondia Scholengroep
Nehalennia behoort samen met het Scheldemond College in 

Vlissingen tot de Mondia Scholengroep. Mondia staat voor modern, 

mondiaal en mondig. Als scholen voor openbaar onderwijs staan 

wij midden in de samenleving. We willen je goed voorbereiden op 

die samenleving door je vanuit school veel in contact te brengen 

met de buitenwereld. Omgekeerd betrekken we de samenleving 

ook regelmatig bij de school en jouw leerproces. We zien onze 

scholen niet alleen als leergemeenschap, maar ook als leefgemeen-

schap. Een soort van mini-samenleving in de grote maatschappij. 

Onze school 

Weetje! Aan het begin 
van het schooljaar krijg 

je een schoolkalender. Daarin 
staat alles wat je moet weten: de 

schooltijden, wat te doen als je ziek 
bent, hoe je contact opneemt met je 

mentor en… wanneer je vakantie 
hebt natuurlijk! 
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Tijd voorontbijt

Lunchpakketje 
maken

‘Hoi, ik ben Ninte, ik ben 12 jaar 

en ik zit in de eerste van de Mavo. 

Ik woon een aantal dagen in de 

week bij mijn moeder en een 

aantal dagen bij mijn vader, 

samen met mijn broertje en zus.  

We zijn pas verhuisd en ik ben 

superblij met mijn kamer. Ik moet 

iets vroeger opstaan, maar dat 

gaat best makkelijk. Ik heb alleen 

niet altijd zin om mijn haar te 

doen. Vandaag wel natuurlijk, 

haha!  Ik smeer zelf mijn 
boterhammen voor in de grote 
pauze. Daar doe ik lekker altijd 

hagelslag op! Soms neem ik geld 

mee naar school, dan eet ik een 

tosti in de pauze.’

Ninte

07.30 uur
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Gijs

Ff fietsen!

‘Ik ben Gijs en ik zit in de eerste 

van het VWO op Nehalennia 

Breeweg. Ik woon in Middelburg 

met mijn vader, moeder en mijn 

jongere broertje Olle. 

Ik ging eerst naar de Franciscus-

school in Dauwendaele. Mijn 

vriend Mike zat daar ook op.  

We zitten nu bij elkaar in de klas 

en fietsen samen naar school.

Ik vond de overgang naar de 

middelbare school wel spannend, 

maar ik had er ook veel zin in. 

Tijdens de introductie dagen  

gingen we naar Kanoa.  

We bouwden samen een vlot en 

sprongen daarvan zo het water 

in! Door lol te maken leer je  

elkaar ook snel kennen.’

08.05 uur

even op 
Mike wachten 

;-)



9VWO (gymnasium en atheneum)
Het VWO (Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs) is een 

goede voorbereiding op een studie aan de universiteit. Je kunt 

in deze opleiding kiezen tussen atheneum en gymnasium. Beide 

duren zes jaar. In de brugklas krijg je één uur per week voorberei-

dingslessen op het gymnasium. Kiezen doe je aan het eind van 

de brugklas. Kies je voor gymnasium, dan krijg je in de tweede en 

de derde klas Grieks en Latijn. In de bovenbouw hoef je nog maar 

één klassieke taal te volgen om je gymnasiumdiploma te behalen. 

Allebei mag uiteraard ook! Eén van de hoogtepunten van de gym-

nasiumopleiding is de reis naar Rome of Griekenland in de vierde 

klas. Ben je minder goed in talen of heb je minder interesse in de 

klassieke talen, dan is atheneum voor jou een goede keuze. 

Tweetalig Onderwijs (TTO) 
Hou je van een extra uitdaging en wil je graag Engels leren als 

tweede taal? Dan is TTO iets voor jou! Je krijgt extra Engels en volgt 

ook andere vakken in het Engels, zoals wiskunde, aardrijkskunde 

en geschiedenis. Er zijn allerlei Engelstalige projecten en je bezoekt 

een school in Engeland om te kijken hoe het er daar aan toe gaat. 

In de bovenbouw ga je verder met Cambridge English. 

Voor TTO heb je een VWO-advies nodig. Daarnaast nodigen we je 

uit voor een gesprek waarin je motiveert waarom je deze opleiding 

wilt volgen.  

Ons onderwijs

Tip!
In het voortgezet onderwijs 
heb je een stevige tas nodig. 
Gebruik ook meteen je 
locker, hoef je niet steeds te 
zeulen met al je spullen. 
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Hoor je in de pauze opeens 
de klanken van een gitaar 
of een piano? Dat kan!  
Veel van onze leerlingen 
aan de Breeweg zijn super 
creatief en gebruiken elk 
vrij moment om te spelen 
en te oefenen. 

HAVO
Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (HAVO) is een brede 

opleiding van vijf jaar. We bereiden je voor op het Hoger 

Beroepsonderwijs (HBO). Na het behalen van je HAVO-diploma  

kun je ook nog doorstromen naar het VWO. 

HAVO-kansklas 
Denk je dat je het in je hebt om HAVO te doen, maar weet je  

het niet zeker? Met het advies MAVO/HAVO mag je het een jaar  

proberen in de HAVO-kansklas. Mocht het niet lukken, dan is  

er niets aan de hand en stroom je door naar M@VO-2.

In klas 1, 2 en 3 van VWO en HAVO kan je kiezen voor Regulier, 

Technasium of Kunst & Cultuur. Zo ontdek je waar je goed in bent. 

Of je kiest bewust voor een ‘richting’ die aansluit bij wat je in je 

vrije tijd ook leuk vindt. We lichten ze hieronder kort toe. 

Regulier
Keuzes, keuzes, keuzes… jij weet nog niet zeker wat je wil.  

Het fijne aan Regulier is dat er veel afwisseling in zit. Je kunt  

kiezen tussen LijfStijl en Programmeren en daar hoort altijd 

KeuzeWerkTijd (KWT) bij. Dan mag je om de zoveel tijd kiezen  

uit verschillende onderdelen: van een vreemde taal tot extra  

sport en van muziek tot tekenen.  

Technasium
Heb je interesse voor bètavakken, zoals wiskunde, biologie en  

scheikunde? Ben je creatief en werk je graag samen? Dan is 

Technasium een goede keuze. Het vak onderzoek en ontwerpen 

(o&o) staat centraal. Je werkt aan projecten, zoals het ontwerpen 

Weetje

van een (school)plein en je doet mee aan de First Lego League (FLL). Bij elk project 

kijkt een technisch  expert mee. Deze is ook betrokken bij de eindbeoordeling van  

een opdracht. 

Kunst & Cultuur
Jij houdt van muziek, tekenen, beeldende vorming, visagie, fotografie, mode,  

film en toneel. Je wilt er meer over leren, maar vooral veel mee bezig zijn.  

Ieder jaar zijn er workshops en bezoekjes aan musea. In het derde jaar wordt  

K&C afgesloten met een echte K&C-week in het theater.  



11Het Scheldemond College en Nehalennia SSG vormen samen 

de Mondia Scholengroep. Door samen te werken, houden we 

ons onderwijs up-to-date en kunnen we jou nog meer leuke en 

aantrekkelijke programma’s aanbieden. Ons onderwijs bestaat uit 

twee afdelingen. 

@VMBO (basisberoepsgerichte leerweg)
In deze leerweg kijken we vooral naar jou. We bieden maatwerk.  

Je zit in een overzichtelijke, kleinere klas en leert vooral door te 

doen. Zo ontdek je gaandeweg waar je goed in bent. Omdat jij 

graag leert door te doen, krijg je veel praktijk. Je maakt in deze  

leerweg een keuze voor een juniorcollege. Je kunt kiezen uit 

Foodlab, Techniek, Sport en Kunst. 

Onderwijs up-to-date

 De verschillende leer-
routes bieden verschillende 

manieren om je diploma te halen. 
Je kunt kiezen voor meer praktijk of 

juist meer theorie. We willen graag dat 
iedereen succesvol is. 

Praktijk en theorieWeetje!
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Je kunt ook bij Nehalennia Kruisweg kiezen voor 
Cambridge English. Dit wordt al aangeboden 
in de brugklas. Je krijgt een uur extra Engels in 
de week. Dat is anders dan het ‘gewone’ Engels. 
Het niveau ligt een stuk hoger en de nadruk ligt 
vooral op communicatievaardigheid. Ideaal als 
je meer wilt én kunt met Engels en later een 
internationale opleiding wilt volgen. 
Wil je liever een uurtje Frans extra in de week? 
Ook dat is mogelijk.

M@VO (kaderberoepsberichte leerweg, MAVO en H@VO)
In deze afdeling valt veel te kiezen. Je mag naast de verplichte 

vakken in de eerste en tweede klas kiezen voor een juniorcollege.  

Je kunt kiezen uit vier juniorcolleges: Foodlab, Techniek en ICT, 

Sport en Kunst. De juniorcolleges zijn een ontdekkingsreis. Je krijgt 

een goed beeld van wat er bij een bepaald beroep komt kijken en je 

ontdekt in je eigen tempo waar je goed in bent. 

In de derde en vierde klas kies je een ACDMI. Je kunt dan opnieuw 

kiezen tussen Foodlab, Techniek en ICT, Sport en Kunst. De vijfde 

ACDMI is Mens en Gezondheid. Dat is een goede keuze als je van 

mensen houdt en wilt werken in een schoonheidssalon, in de 

jeugd- of ouderenzorg of misschien wel als tandartsassistent(e).    

Meer taal?

H@VO
Ben je heel goed in theorie en toch wat minder praktisch ingesteld? 

Dan kan je in het derde jaar kiezen voor H@VO. Je volgt dan nog 

steeds de leerstof uit M@VO, maar dan zonder ACDMI. Daarnaast 

bereiden we je, tot je examen, voor op de overstap naar HAVO.  

Je haalt dus eerst je MAVO-diploma en dan ben je na je examen 

klaar om te beginnen in HAVO-4.

       de 3D-printer in actie!



Ninte

Sportstarten met

lekker al het eerste uur sporten!

09.20 uur
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‘Ik hou veel van sport dus ik heb 

gekozen voor Juniorcollege Sport. 

Dat kon ik aangeven op het 

inschrijfformulier. Je krijgt dan zes 

uur in de week sportlessen. Daar 

krijg je steeds les in verschillende 

sporten, bijvoor   beeld hockey of 

voetbal. En je leert ook lesgeven 
en elkaar coachen. In mijn vrije 

tijd speel ik ook hockey, dat is nog 

wel goed te combineren met 

school en huiswerk. Alhoewel ik 

laatst wel een training moest 

afzeggen omdat ik een toets had 

van biologie. Maar toen had ik 

wel mooi een 9!’
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Welke docent is dit?

Robot
Gijs

‘Ik heb eigenlijk nog niet zoveel 

met techniek gedaan maar toen  

ik een profiel mocht kiezen vond  

ik het Technasium het leukst.

Daar leer je nadenken over 

oplossingen voor echte vraag-

stukken in Zeeland. Je gaat dan 
samen met elkaar een ontwerp 
maken. We doen ook mee aan 

First Lego League. Dat is een 

landelijke wedstrijd waarbij je  

een robot gaat ontwerpen, bouwen 

en programmeren. Daar heb ik  

zin in!’

09.30 uur ontwerpen



15De meeste schooldagen zijn goed gevuld met lessen. Daarnaast 

bieden we ook regelmatig extra’s aan. Bij sommige activiteiten 

halen we de buitenwereld naar binnen. Dan nodigen we een  

spreker uit die een leuke gastles verzorgt. Op andere momenten 

gaan we ‘naar buiten’ en leren we buiten de school. 

Zoals…
Er zijn allerlei culturele en sportieve activiteiten, vaak georgani-

seerd door leerlingen zelf; zoals een sponsorloop voor een goed 

doel. Daarnaast zijn er disco’s, schoolfeesten en een kerstgala.  

Voor de leerlingen in de hogere klassen wordt er een vakgebonden 

reisweek georganiseerd zoals een skireis, surfkamp in Frankrijk en 

bezoeken van een stad zoals Rome of Londen. Kortom, meer dan 

genoeg om van jouw tijd bij Nehalennia een geweldige tijd  

te maken! 

Leuke extra’s!

Onze school moet een  
veilige plek zijn voor iedereen.  

Bij ons mag je echt jezelf zijn. De 
Gay Straight Alliance Nehalennia zet 
zich in tegen discriminatie, pesten, 
uitsluiting en geweld. Elk jaar 
vieren we Paarse Vrijdag en hijsen 

we de regenboogvlag. 

Weetje!

Paarse 
Vrijdag!ontwerpen



16 Soms heb je een steuntje in de rug nodig. Bij je huiswerk, bij één of 

meer vakken, omdat je even wat minder goed in je vel zit of omdat 

het thuis niet zo lekker gaat. Bij Nehalennia staan er mensen klaar 

om je te helpen. Die richten zich op jou, op wat jij kan. We vinden 

het belangrijk dat je je diploma haalt. Zo kun je later succesvol 

worden in je vervolgstudie en bij alles wat je doet. 

Huiswerkklas 
Heb je hulp nodig bij je huiswerk? Dan kan je terecht bij de 

naschoolse huiswerkklas. De huiswerkklas zit in een vast lokaal  

en er wordt gewerkt in kleine groepen.

Mentor
Iedere klas heeft een mentor. Hij of zij is voor jou en je ouders het 

eerste en belangrijkste aanspreekpunt. De mentor houdt gesprek-

ken met de klas en met jou, houdt je prestaties in de gaten en kent 

je daardoor goed. In de brugklas helpt de mentor je bij het vinden 

van de weg in de school en geeft extra uitleg indien nodig. In de 

brugklas heb je één mentorles per week. Tijdens deze les neemt 

de mentor allerlei zaken met je door, zoals het ‘leren leren’ en 

het plannen van je huiswerk. Op beide locaties is een ondersteu-

ningscoördinator werkzaam. Die komt in beeld als er extra hulp 

nodig is. 

Extra hulp
Het ondersteuningslokaal is een plek waar je terecht kunt voor 

verschillende soorten begeleiding en ondersteuning. Bijvoorbeeld 

als je de diagnose ADHD, ADD of autisme hebt. Of bij dyslexie of 

dyscalculie. In dit lokaal werken medewerkers die actief aan de slag 

gaan met jou, dat kan zowel individueel als in kleine groepjes.  

Ze helpen je onder meer met het plannen of organiseren van  

je werk.  

Begeleiding en 
extra hulp

Tip! ‘Check je rooster goed via 
de Zermelo app en pak je 
boeken de avond voor de  
volgende schooldag al in. 
Dan hoef je de volgende 
dag niet te haasten en 
ben je netjes op tijd.’

van Gijs
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‘Eerst zat ik op het Element, een 

leuke school. De overstap naar de 

middelbare was best spannend. 

Het gebouw is veel groter en je 

moet elke les van lokaal wisselen. 

Aan het huiswerk was ik al 

gewend, dat hadden we in groep 

8 al geoefend zodat we al een 

beetje het gevoel van de middel- 

bare school zouden krijgen. Ik zit 

met mijn beste vriendinnen in de 

klas, dus dat is heel leuk! 

Sommige vakken zijn een beetje 
saai, maar natuurkunde is heel 
leuk. Vandaag gingen we proefjes 

doen! Ik mocht een of ander spul 

in een reageerbuisje doen, dat 

rook heel lekker, naar zeepsop.  

Ik vond het best spannend, maar 

er ging gelukkig niks fout!’

Ninte

Proefjes!
11.35 uur

Gaat het
bruisen

bubbele
n

knallen?
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Pauze!

Gijs
‘Mijn leukste vakken? Wiskunde 

en gym vind ik heel leuk, Grieks 

en Latijn zijn niet echt mijn 

favorieten. Het huiswerk valt 

eigenlijk best mee! We hebben 

wel vaker toetsen dan op de 

lagere school, want we hebben 

natuurlijk ook meer vakken. Ik 

ben soms een beetje druk in de 

klas, en vind het plannen van 

mijn huiswerk best wel eens 

moeilijk. Gelukkig leer je in de 
mentorles ook plannen, dus dat 
is handig! Op school heeft 

iedereen een eigen locker, dat is 

handig om je jas of je boeken in  

te bewaren. Thuis heb ik ook  

een apart kastje voor al mijn 

schoolboeken, zodat ik niet steeds 

alles kwijtraak!’

13.00 uur

Hapje?
Yeah!
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De Open Dag is 
dé gelegenheid om onze 

school beter te leren kennen. 
Onze huidige leerlingen nemen 
jou en je ouders mee door het 
schoolgebouw. Er is van alles te 
doen en uiteraard kun je al je 
vragen kwijt. 

Voorlichtingsavonden
Ook op de voorlichtingsavonden ben je van harte welkom.  

We ontvangen jou en je ouders in de aula. Voor jou organiseren  

we dan leuke activiteiten. 

Maandag 21, woensdag 23 en dinsdag 29 januari 2019: 
Breeweg en Kruisweg, inloop vanaf 19.00 uur, aanvang om  

19.30 uur.

Open Dag 
Tijdens de Open Dag draait het om jou. Kijken, luisteren, meedoen 

en proeven… het kan allemaal! 

Woensdag 20 februari 2019: 
Breeweg en Kruisweg, van 14.30 uur tot 20.00 uur.

Aanmelden
Aanmelden bij Nehalennia kan via de basisschool. Vraag je ouders 

om het aanmeldingsformulier in te vullen en dit voor 15 maart 

in te leveren bij de leerkracht van groep 8. Die verzamelt alle 

formulieren en stuurt ze op naar onze school. Je krijgt van ons een 

ontvangstbevestiging. 

Plaatsing
In welke brugklas je terechtkomt, hangt af van het advies van  

de basisschool.

Meer informatie

Heb je nog vragen of wil je meer informatie? Neem gerust contact met ons op. 

Afdeling @VMBO:  Dhr. T. (Tomas) Kikkert 

 t.kikkert@mondia.nl 

Afdeling M@VO/H@VO:  Mevr. J. (José) Zwigtman 

 j.zwigtman@mondia.nl 

Afdeling HAVO/VWO:  Dhr. E. (Erik) van Broekhoven  

 e.vanbroekhoven@mondia.nl 

Neem ook eens kijkje op onze website www.nehalennia.nl en volg ons  

op Facebook en Instagram: nehalennia_ssg

Voorlichting 
en Open Dag 2019

Be there!

tip!

nehalennia_ssg 
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Fotografie  Marcel Kentin Photography

  www.kentin.net

  

   Nehalennia SSG

   www.nehalennia.nl

Grafisch ontwerp  IDA | Identity & Design by Anne van Riet

  www.annevanriet.nl

Druk  Veenman+

  www.veenmanplus.nl

‘Wees gewoon jezelf! Dan 
weten de andere kinderen 
wie je echt bent en hoef je 
niks te verbergen.’

tip
van Ninte
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Nehalennia 
Stedelijke Scholengemeenschap
Postbus 83

4330 AB Middelburg                   

Locatie Kruisweg
Kruisweg 2

4335 CT Middelburg

T 0118-655 755

Locatie Breeweg
Breeweg 71-e

4335 AP Middelburg

T 0118-656 265

E info@nehalennia.nl

www.nehalennia.nl


