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De schooldag 
van LoÏs...



...en de 
schooldag van 
   Messi!

Lois en Messi zitten
 in de 

brugklas. Ze laten j
e graag zien 

hoe een dagje op Ne
halennia 

eruitziet!



Nehalennia heeft afdelingen op twee locaties: 

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

VWO (atheneum en gymnasium)

HAVO 

HAVO-kansklas 

MAVO (MAVO en kader)

VMBO Basis 

Je gaat van start in een brugklas. Met die ‘brug’ tussen de basisschool en het 

voortgezet onderwijs proberen we deze overstap makkelijker te maken. 

Het advies van je basisschool helpt ons om het niveau van jouw brugklas te 

kiezen. In de loop van het brugklasjaar zoeken we samen met jou en met je 

ouders de leerroute die het beste bij jou past. Op de pagina hiernaast zie je 

welke leerroutes er bij ons zijn. (Op pagina 9 staan ze allemaal toegelicht. 

TTO betekent bijvoorbeeld tweetalig onderwijs).

Welke richting wordt het? 

• Veel lesuren praktijk  
(Foodlab, Techniek, Sport en Kunst,

       mens en gezondheid) 

• VMBO huiswerk vrij
• MAVO huiswerkbegeleiding
• Veilige en gezellige sfeer 
• Professionele zorg 
 en begeleiding 
• Boeken en Chromebooks 
• Leuke activiteiten en feesten

volgens 
de 

leerlinge
n van d

e 

Breeweg

volgens de 
leerlingen van de 

KruiswegOnze school
in het kort

• Veel te kiezen! (Technasium,  

 Kunst, TTO en nog veel meer)

• Boeken en Chromebooks  
• Gezellige sfeer 
• Dagelijks huiswerk maken 
 in de doorwerkklas
• Professionele zorg en 
 begeleiding
• Hoogbegaafdheid 
• Leuke activiteiten en feesten
• Aparte brugklasaula
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In de loop van het tweede lee
rjaar 

worden leerroutes in de boven
bouw 

met je besproken. Je kan er 
vele 

kanten op. 
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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 kun 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 op 15 februari bij onze Open Dag.   

Controleer vooraf de groep8-pagina op onze website en schrijf je  

in voor de nieuwsbrief!

Een nieuwe school 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. Lees ze maar eens:  

je hebt er vast wat aan! 

Even kennismake
n

Hé bijna-brugklasser,

Wil je bij een vriend 
of vriendin in de 
klas zitten? Dat kan! 
Geef het aan op het 
aanmeldingsformulier!



2 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 weet iedereen waar 

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

we daarbij erg belangrijk. We moeten ons allemaal veilig en prettig 

voelen. 

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 

Chromebooks. Op school zijn er voldoende computers, zodat  

tientallen leerlingen tegelijk kunnen werken en studeren. 

Onze school 

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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Boterhammensmeren

Hulp van mijn
broertje

Hoi ik ben Messi, ik ben 11 jaar en zit in de eerste klas 

van het vmbo-basis. Dit advies heb ik ook op de 

basisschool gekregen. Ik woon in Middelburg met mijn 

moeder, mijn broer en 2 jongere broertjes. Ik ben altijd 

heel vroeg wakker soms wel om 5.30u en dan kijk ik 

vaak eerst even op mijn telefoon. ‘s Ochtends smeer ik 

altijd zelf mijn boterhammen om mee naar school te 

nemen. Ik ga meestal op de fiets, ook al woon ik best 

dichtbij school. Als ik niet te laat ben, haal ik mijn 

vriendjes op en als ik echt heel op tijd ben of we  

hebben het eerste uur vrij, dan gamen we soms nog  

voor we vertrekken.

Messi

07.30 uur
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Lekker muziekje in de kunst klas!

LoÏs
Hoi ik ben Loïs, ik ben 12 jaar en 

ik zit in de eerste van het VWO 

TTO. Ik woon in Sint Laurens, met 

mijn ouders en broertjes (één van 

6 en één van 9). Ik heb gekozen 

voor het keuzevak Kunst en 

Cultuur want ik vind creatief 

bezig zijn heel leuk. Deze les ging 

over beeldaspecten en daar 

moesten we een tekening over 

maken. Maar muziek vind ik ook 

leuk, omdat ik zelf ook al  

3 jaar piano speel. Gym vind ik 

vooral leuk omdat je hier andere 

spellen doet dan bijvoorbeeld op 

de basisschool. Van geschiedenis 

hou ik niet zo, dat vind ik een 

beetje saai. Het grootste verschil 

tussen de basisschool en de 

middelbare school? Dat je veel 

meer zelf moet regelen. Wanneer 

je bijvoorbeeld een toets mist, 

moet je er zelf achteraan om hem 

in te halen. Het huiswerk is meer 

dan op de basisschool, maar daar 

kan ik wel aan wennen. 09.20 uurKunst klas



5VWO (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. 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

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. 

Weetje



6 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 MAVO-2.

Sport & Lijfstijl

Jij bent graag met sporten en bewegen bezig. Bij sport en lijfstijl 

krijg je naast de lessen bewegingsonderwijs vier uur extra sport 

in de week verdeeld over twee blokuren. Je hebt per schooljaar 

altijd een gave en sportieve clinic.  Je maakt kennis met bekende en 

minder bekende sporten. En ook over gezondheid leer je veel.

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 in groepjes aan projecten van 

bedrijven zoals Amels en de gemeente Middelburg. Zij komen langs 

op school en leggen de opdracht uit en beoordelen het 

eindresultaat. Ook met de First Lego League doe je mee.  

Kunst & Cultuur

Jij houdt van muziek, tekenen, beeldende vorming, visagie, foto-

grafie, mode, film toneel. Je wilt er meer over leren, maar vooral 

veel mee bezig zijn. Ieder jaar zijn er workshops en bezoekjes aan 

musea. 

Keuzes op VWO en HAVO

In klas 1, 2 en 3 van VWO en HAVO kies je 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. Hiernaast meer informatie.

Dit kun je 
allemaal

kiezen! HAVO en VWO
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   De verschillende leerroutes 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 theorie
Weetje!

VMBO en MAVO

VMBO B (basisberoepsgerichte leerweg)

In deze leerweg kijken we vooral naar jou. We bieden maatwerk.   

Je zit in een overzichtelijke, kleine 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 huiswerk maak je vaak op 

school tijdens de les. 

 

Gemengd advies (BK)

Krijg je van de basisschool een gemengd BK advies (Basis/Kader) 

dan gaan wij samen met jou en je ouders in gesprek welke  

afdeling (VMBO B of MAVO) het beste bij jou past. Gedurende de 

onderbouw (leerjaar één en twee) houden we je voortgang goed in 

de gaten en zorgen we dat je door kan stromen naar het niveau dat 

het beste bij jou past. 

VMBO K - MAVO (kaderberoepsgerichte, gemengde en 

theoretische leerweg)

Heb je van de basisschool een kader, kader/mavo of mavo advies 

gekregen, dan kan je bij ons starten in de MAVO-afdeling. In 

leerjaar één en twee kijken we welk niveau het beste bij jou past. Je 

krijgt een afwisselend rooster met praktijk en theorie. Pas na het 

tweede leerjaar maken we een definitieve keuze. 

Doorstroom van MAVO naar HAVO 

Zit je in de MAVO afdeling en komen we erachter dat je goed bent 

in de theoretische vakken, dan kan je in het eerste leerjaar heel 

gemakkelijk doorstromen naar onze HAVO op de Breeweg. 

Praktijklessen VMBO-MAVO 

De praktijklessen heten bij ons juniorcolleges. Bij het VMBO krijg 

je 10 uur per week praktijk en op de MAVO 6 uur. Het eerste jaar 

maak je kennis met de verschillende juniorcolleges. Op de volgende 

pagina lees je wat je doet bij de juniorcolleges die wij aanbieden.



8 Sport

Je maakt kennis met bekende en onbekende sporten 

op school en regelmatig gaan we ergens anders een 

sport beoefenen zoals bijvoorbeeld skiën of duiken. 

Ook leer je organiseren en les- en leidinggeven 

Mens en Gezondheid

Levensecht leren en werken staat centraal. 

We oefenen op elkaar, spelen rollenspellen en 

organiseren bijvoorbeeld een kinderfeestje of een 

manicure in een verzorgingshuis. En er valt vooral 

veel te kiezen! Denk aan uiterlijke verzorging, 

welzijnswerk, voeding, EHBO en het werken in de 

zorg in het algemeen.

       de 3D-printer in actie!

Foodlab 

Koken, bakken en serveren en alles wat erbij komt 

kijken leer je bij Foodlab. Daarnaast ben je bezig met 

duurzaamheid, verse ingrediënten en leer je gerechten 

en producten van A tot Z zelf te maken. 

Techniek

Met metaal-, installatie- en elektrotechniek ga 

je aan de slag. Bedrijven uit de omgeving geven 

‘levensechte’ opdrachten waar je mee aan de slag 

gaat.

Kunst

Beleef je plezier aan dans, toneel, muziek en 

beeldende kunst? Dan kan je bij het juniorcollege 

Kunst het maximale uit jezelf halen. Je maakt kennis 

met al deze vormen, leert creatief denken en werken, 

presenteren, organiseren en je ontdekt waar jouw 

kracht ligt.  

ga je ontdekken
wat jij leuk vindt! 

Tijdens de 

juniorcolleges VMBO en MAVO



Messi

Solderenbij Techniek

De docenten zijn super tof!

Full focus

09.20 uur

Voor de herfstvakantie krijgen we 

alle juniorcolleges, na de 

herfstvakantie mogen we kiezen 

welke we het liefste willen doen. 

Ik kies voor techniek, dat vind ik 

het leukste vak, omdat ik dan iets 

kan maken en niet hoef stil te 

zitten in een klaslokaal. Ik hou er 

gewoon van om met mijn handen 

bezig te zijn. De leraar van techniek 

kent mijn oudere broer ook en  

hem vind ik een aardige docent.  

Thuis maak ik ook veel dingen.

Zo maak ik graag dingen van 

speelgoed voor mijn broertjes, 

bijvoorbeeld een autobaan en met 

clics maak ik coole zwaarden.  

Ik game ook heel graag en dan 

speel ik meestal Roblox. Eigenlijk is 

bouwen wel een beetje de rode 

draad in mijn leven. Wat ik later 

zou willen worden? Basketballer, 

rapper of brandweerman of nee 

eigenlijk liever nog automonteur! 

9



De overgang van de basisschool naar de middelbare school 

kan heel overweldigend zijn. Binnen onze school hebben  

we veel aandacht om je de juiste ondersteuning te bieden.  

We maken je wegwijs bij ons op school en als er iets is kijken 

we samen met jou, je ouders en/of verzorgers hoe we er voor 

kunnen zorgen dat je een fijne tijd bij ons op school hebt.

Op beide locaties hebben we een apart lokaal wanneer je 

even een time-out of rustmomentje nodig hebt (bijvoorbeeld 

in de pauzes). Wanneer je een diagnose dyslexie, dyscalculie, 

ADHD of autisme hebt, kun je bij ons terecht. 

Heb je geen diagnose, maar wel behoefte aan extra 

begeleiding? Ook dan zijn wij er voor je. Onze deur staat 

altijd voor je open.

Als pedagogisch begeleider 

hier op Nehalennia Kruisweg 

ben ik er voor jullie! Wanneer je je niet  

prettig voelt of wanneer er bijvoorbeeld 

thuis iets aan de hand is kun je altijd bij mij 

of mijn collega Martin terecht. Dan kijken 

we samen wat er nodig is om tot een goede 

oplossing te komen. Soms is het genoeg om 

even kort je verhaal te doen, maar het kan 

ook voorkomen dat er meer nodig is en dan 

kunnen we je doorverwijzen naar  

bijvoorbeeld de ondersteuningscoördinator 

om tot een meer structurele oplossing te 

komen. Ook als je een vraag hebt over je 

rooster of als je bijvoorbeeld je lokaal niet 

kunt vinden, dan ben ik er voor je. Ik ben 

vaak te vinden in de kantine of loop even 

een rondje door de school en wanneer ik zie 

dat er iemand uit de les is gestuurd, kijk ik 

of ik ergens in kan ondersteunen. Mijn doel  

is om samen met het zorgteam en alle  

docenten jou een leuke schooltijd te geven. 

Zorg en  
begeleiding 
op onze school

10

Daisy        pedagogisch 
begeleider op 
       de Kruisweg

De eerste weken vond ik 

spannend en heb een paar keer 

een gesprekje gehad en dat 

was fijn. Nu vind ik het 

heel leuk op school. 

leerling
vmbo



Op Nehalennia Breeweg ben ik de schakel 

tussen jou, je mentor en de teamleiders.  

Wanneer je ergens tegenaan loopt, als er 

iets is gebeurd thuis of op school, ben je 

altijd welkom voor een gesprek. We kijken 

samen naar een oplossing. Mijn kantoortje 

is naast de receptie. Ook loop ik rond in 

de school en maak een praatje, omdat 

ik het belangrijk vind dat leerlingen mij 

herkennen. Gelukkig kan er veel binnen 

school worden opgelost, als er behoefte 

is aan structurele begeleiding, kunnen we 

je doorverwijzen naar bijvoorbeeld een 

leerlingbegeleider. Ik vind het belangrijk 

dat school een fijne en veilige plek is voor 

jou waarbij je vooral ook een hele leuke tijd 

hebt en jezelf kunt zijn. 

Lees meer over ons 
zorgaanbod op 
nehalennia.nl

11

Raishree
Leerlingcoach
          op de Breeweg

We hebben afgesproken dat ik in 

de pauzes even alleen zit, want 

anders vind ik het te druk.

Leerling
havo



12 Loïs

Even Kletsen

De eerste dag hier op school was 

ik best zenuwachtig. Van school 

hadden we een lijstje gekregen 

met alles wat je nodig hebt. 

Ik ben naar de stad geweest om 

te shoppen. Schriften, agenda 

en natuurlijk een nieuwe tas 

heb ik toen gekocht, maar ook 

een leuke outfit voor de eerste 

schooldag! Dus ik was goed 

voorbereid. In mijn kluisje liggen 

al mijn boeken en ik heb een 

apart tasje met boeken die ik dat 

blok nodig heb. Zo moet ik niet 

te veel meesleuren. In de pauze 

maak ik vaak een rondje door de 

school om mijn vriendinnen van 

de basisschool op te zoeken. We 

gaan dan vaak in de brugklasaula 

zitten om een beetje bij te kletsen.

11.00 uur

Ik pak mijn boeken 
alvast voor het 
volgende blok

12



13Soms 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 is in een vast lokaal  

en er wordt onder toezicht van docenten 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 ontwikkelingen 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 

ondersteuningscoördinator 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!
Rustig blijven en niet 

teveel stressen! Alles 

komt goed!

van Messi
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sponsorloop

Kerstgala
Archeologie

Londen

Rome

Naar de 
wethouder

DISCO
OUTDOOR

Excursies

REIZEN Schoolfeesten Op stap
Wintersport

De 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. 

Leuke extra’s!
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onze schoolboeken 
staan altijd in de ka

st 
van onze mentor kla

s

Les

Messi
Vorig jaar zat ik op basisschool 

de Stroming, de overgang van de 

basisschool naar de middelbare 

school vond ik niet zo spannend 

Maar de eerste dag wel een beetje 

zenuwachtig. De middelbare school 

vind ik veel leuker, omdat het veel 

afwisselender is. Ik vind het 

bijvoorbeeld leuk dat je hier de 

keuze hebt om buiten of binnen te 

zijn in de pauze. Op de basisschool 

moest je altijd naar buiten.

Er zitten geen vriendjes van de 

basisschool bij mij in de klas, maar 

ik heb wel al veel nieuwe vrienden 

gemaakt. Gelukkig valt het 

huiswerk nog wel mee. We hebben 

maar een kleine klas van ongeveer 

10 kinderen, dus onze mentor kan 

ons veel aandacht geven. Onze 

schoolboeken staan ook allemaal 

in de kast in onze mentorklas. 

Ik vind het erg leuk hier op school, 

maar het allerleukste vind ik om 

rust te hebben in de pauze.In de
13.35 uur

Op stap
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We hebben weer veel plezier  
gehad vandaag!

out!School's

Loïs
Ik ging eerst naar basisschool 

Palmenhof, nu moet ik 20 

minuten fietsen. Nou ja, op mijn 

tempo, maar het kan ook wel in 

een kwartier hahaha. Na school 

vind ik het leuk om te bakken, 

ik maak dan meestal scones met 

zelfgemaakte cloted cream. Ik zit 

ook nog op dansen. Meestal zorg 

ik ervoor dat mijn huiswerk af is 

voordat ik naar dansles of 

pianoles ga. De introductiedagen 

waren trouwens ook heel leuk! 

Vooral de cultuurdag vond ik leuk, 

toen konden we creatief bezig 

zijn met graffiti en muziek. 

14.25 uur
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Bekijk de filmpjes op 
onze website! Je neemt 
een kijkje in de school 
en ziet welke keuzes 
er zijn.

Voorlichtingsavonden 

Maandag 23 januari, woensdag 25 januari  

en dinsdag 31 januari 2023 van 19.00 uur - 20.30 uur.

Op de voorlichtingsavonden ben je van harte welkom.  

We ontvangen jou en je ouders in de aula.  

Donderdag 2 februari is de voorlichtingsavond online te volgen.  

Je logt in via de homepage van onze website.  We starten  

om 19:00 uur en het duurt ongeveer 45 minuten.  

Je vragen stel je via de chat aan docenten en leerlingen.

 

Open Dag 

Woensdag 15 februari 2023 van 14.30 uur tot 20.00 uur.

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

meedoen en proeven… het kan allemaal! 

Aanmelden

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

het aanmeldingsformulier in te vullen en dit voor 13 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.

 

In verband met de eventuele corona-maatregelen weten we nog 

niet hoe de voorlichtingsavonden en open dagen worden ingevuld.  

Alle informatie plaatsen wij op onze website. Schrijf je in voor onze 

nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles wat we organiseren voor de 

groep 8 leerlingen en ouders. Je kunt je inschrijven via de  

inschrijfmodule op de groep8-pagina.

 

Veelgestelde vragen

Je gaat naar de middelbare school! Hartstikke leuk, maar er gaat ook heel veel  

veranderen. Je hebt daarom vast veel vragen zoals: hoe je een kluisje krijgt, wat je  

doet in de pauze, hoe vaak je een toetst krijgt. We hebben zoveel mogelijk vragen  

voor je op een rijtje gezet. Bekijk ze op onze website op de groep8-pagina. 

Meer informatie

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

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

 t.kikkert@mondia.nl 

Afdeling MAVO:  Dhr. W. (Wisnu) Urip Santoso

 w.uripsantoso@mondia.nl 

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

 e.vanbroekhoven@mondia.nl 

Voorlichtingsavonden 
en Open Dag 2023

tip!

nehalennia_ssg 

nehalennia.nl/groep-8

nehalennia.nl/groep-8



Volg ons!
nehalennia_ssg
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Social media

Wil je alvast op de hoogte blijven van  

alle nieuwtjes? Volg ons dan op  

Instagram Facebook of TikTok.



nehalennia_ssg
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20 Colofon

Fotografie  Marcel Kentin Photography

  www.kentin.net

  

   Nehalennia SSG

   www.nehalennia.nl

Grafisch ontwerp  Cows&Stars

  www.cowsandstars.nl

Druk  Drukkerij Zoeteweij

  www.dzy.nl

Maak je niet 
teveel zorgen
Je wordt goed 
geholpen!

tip
van Loïs

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!



W

Nehalennia 

Stedelijke Scholengemeenschap

Postbus 69 

4380 AB Vlisssingen                 

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


