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Belevingsdagen

Kinderen uit groep
8 kunnen zich
inschrijven voor een
belevingsdag op
Durendael.

KLIK

2College Durendael Oisterwijk
Alles onder één dak, vmbo basis/kader, GT, T/H, Havo (tto) en
Vwo (tto)
Durendael is een school voor vmbo, havo en vwo, dus een brede scholengemeenschap.
Op Durendael kun je “leren op een manier die bij jou past!” Ben je een doener of
geïnteresseerd in bijvoorbeeld talen? Leer je graag in de praktijk of duik je liever in de
theorie? Ga je graag op Expeditie? Hou je van onderzoeken? Werk je graag met een
laptop, maar ook met boeken? Vind je het jn om met anderen samen te werken, maar
kies je ook graag je eigen leerroute? Vind je het leuk om ervaring op te doen met het
starten van een eigen bedrijf? Dan ben je bij ons aan het juiste adres!
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Een brede school waar
iedereen welkom is, je
elkaar ontmoet, een
minisamenleving.

Klassikaal aangeboden
lessen waarbij
interactie met elkaar en
docent centraal staat.

Als je de school verlaat
ben je gegroeid en kun
je terugkijken en zien
wat je geleerd hebt.
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Voorlichtingsavonden

22-11-2021 Vmbo
en T/H
25-11-2021 Havo/
Vwo T/H en TTO

Open dag

Zaterdag 5 februari
van 11:00 - 14:00
zijn jullie van harte
welkom om op
Durendael te
komen kijken.
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Heidi van Dijk
Teamleider leerjaar 1 over hoe wij er
voor zorgen dat je op de juiste plek
komt.
In het eerste jaar kijken we heel goed welk
niveau het beste bij jou past, zodat je in leerjaar
2 op de juiste plek zit. Wij vinden het belangrijk
dat jij geïnspireerd, gemotiveerd en uitgedaagd
wordt, maar vooral dat je lekker in je vel zit. De
start op de nieuwe school is heel belangrijk,
daarom beginnen wij in de eerste weken, met
allerlei lessen en activiteiten, die ervoor zorgen
dat jij je helemaal op je gemak voelt. De mentor
is een belangrijk persoon in jouw
schoolloopbaan, hij/zij helpt je om samen met
jou na te denken over de keuzes die je maakt
voor bijvoorbeeld je persoonlijke leerroute en de
workshops binnen Expeditie Durendael. Binnen
Expeditie Durendael kies je gedurende het jaar
uit verschillende workshops. Hierdoor ga je je
talenten ontdekken, deze verder ontwikkelen en
krijg je de kans om nieuwe ervaringen op te
doen. Dat vinden wij belangrijk, onze slogan is
niet voor niks: ‘Je groeit op Durendael’.

inspirerend zijn. Onze docenten nemen jou mee
op reis door hun vak, beleef samen wat er
allemaal te leren is! Onze leerlingen slagen
trouwens bijna allemaal binnen de jaren die er
voor hun richting staan. Maar wij vinden het nog
belangrijker, dat onze leerlingen met plezier
terugkijken op hun tijd bij ons op school.
“Je groeit op Durendael”
Tot slot benoem ik graag nog onze vier
kernwaarden: positief, ambitieus, puur en samen.
Dat is wat wij graag zien op Durendael. Wij
praten op Durendael niet over, maar met de
leerlingen. Je mening doet er toe! We zien je dan
ook graag bij onze info-avonden,
belevingsmiddagen en open dag.

Naast deze persoonlijke keuzes, volg je de
meeste lessen samen in de klas. Wij vinden het
belangrijk dat de lessen boeiend, betekenisvol en

INSTAGRAM

VIDEOS OP YOUTUBE
Klik op een van onderstaande titels om naar de video te gaan
Video: vmbo basis op 2College Durendael
Video: vmbo kader op 2College Durendael
Video: vmbo gemengd/theoretisch op 2College Durendael
Video: brugklas vmbo-t/havo op 2College Durendael
Video: havo + havo-tto op 2College Durendael
Video: vwo + vwo-tto op 2College Durendael
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