Daadkracht in Rotterdam

Wolfert College = Xpo

De bedoeling van onderwijs is dat je leert.
Dat je mogelijkheden krijgt om jezelf te
ontwikkelen. Zo simpel is het. Nuchter, maar
waar! Hiervoor heb je een school nodig, die
jou uitdaagt, die je helpt bij jouw ontwikkeling:
die de daad bij het woord voegt.

Xpo betekent extra projectonderwijs: je maakt kennis met
realistische vraagstukken die je met andere leerlingen oplost.

Ben jij Xpo-proof? Wil jij...
• leren analyseren?
• creëren en exposeren?
• kunnen reflecteren?

Die school is Wolfert College!

Beantwoord jij al deze vragen met ja?
Dan ben jij Xpo-proof en zijn wij op zoek naar jou!

Onderwijsvisie
Wolfert College is een echt Rotterdamse school. In een
uitstekende sfeer gaan leerlingen uit vele culturen op een

Jouw voordelen bij Wolfert College
Jij maakt
het verschil!

Xpertise-lessen

Xpo

Versneld
eindexamen

Adviesbureaus

Persoonlijke
aandacht

respectvolle manier met elkaar en hun omgeving om.
Duidelijkheid en structuur gaan hand in hand met persoonlijke
aandacht, uitstekende begeleiding en uitdagend onderwijs.
Met je actieve en nieuwsgierige houding haal je het maximale
uit jezelf. Dat onze aanpak werkt, blijkt uit de grote tevreden
heid onder leerlingen én ouders en uit de uitstekende
slagingspercentages van de afgelopen jaren.

Onderbouw mavo/havo/vwo

Bovenbouw mavo

Jouw eerste leerjaar heeft een structuur die zoveel mogelijk

Als mavo-leerling krijg je alle hulp om het beste uit jezelf te

aansluit op het advies van je basisschool: havo/vwo-klassen

halen en topprestaties te leveren. Onze manier van lesgeven

en mavo/havo-klassen. Voor mavo/havo-leerlingen hebben

en jouw inzet zorgen samen voor prima examenresultaten.

we een tweejarige brugperiode met de mogelijkheid door te

Het LOB-programma dat gestart is in mavo-2 wordt voortgezet

stromen naar havo 3.

in de bovenbouw mavo zodat leerlingen optimaal worden

We leren havo/vwo-leerlingen om zelf beslissingen te nemen,

voorbereid op doorstroom naar het mbo of de bovenbouw havo.

het onbekende op te zoeken en heldere vragen te stellen.
Zo bereiden we je voor op je toekomst. Bij Xpo komt dit het
sterkst tot zijn recht: zelf vragen formuleren, samen naar
oplossingen zoeken en heel veel leren van en met elkaar.

Leerjaar 2

Leerjaar 1

vwo-2

havo-2

havo/vwo-1

mavo/havo-2

mavo/havo-1
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Wolfert College = Ontwikkeling

Uitdagende leeromgeving

Je leert niet alleen voor een diploma. Je ervaart ook om

Leerlingen van Wolfert College willen uitgedaagd worden!

te gaan met vrijheid en verantwoordelijkheid, kritisch na te

Dat doen we in de klas, met Xpo, sport en culturele activiteiten.

denken en over grenzen heen te kijken. Je eigen grens, de

Maar ook ons prachtige schoolgebouw helpt jou om het beste

grens van je wijk, de grens van Rotterdam, de grens van

uit jezelf te halen. Je hebt daarbij de beschikking over:

Nederland. Deze ontwikkeling bereidt je voor op de maat-

• moderne audiovisuele leermiddelen en WiFi

schappij van morgen.

• open leercentrum en studieplekken
• theater / collegezaal
• inpandige gymzaal
• inpandige fietsenstalling

Wolfert College heeft ook:

Maak kennis met Wolfert College

• aandacht voor brede maatschappelijke ontwikkeling

Voorlichtingsavond (inloop vanaf 19.00 uur)

• studiebegeleiding

donderdag 14 januari 2021

19.30 – 21.30 uur

• verdiepingslessen Nederlands, Engels en rekenen

woensdag 20 januari 2021

19.30 – 21.30 uur

• Xpertise-lessen: vakgerichte verdieping en ondersteuning
• assembly’s in leerjaar 1

Open huis

• Business Challenge en Adviesbureaus in leerjaar 2

vrijdag 5 februari 2021

15.00 – 20.30 uur

• versneld eindexamen in bepaalde vakken
• Xpo-dagen: uitdagende activiteiten in het teken van
wetenschap, cultuur en voorbereiding op de maatschappij

Oriëntatiemiddagen Xpo-proof studeren
Leerlingen van groep 8 moeten zich hiervoor aanmelden.
Dit kan:

Toelatingsprocedure
Aanmelding is mogelijk als het advies van de basisschool

• via de leerkracht van groep 8 (zie www.wolfert.nl/college)
• persoonlijk (tijdens voorlichtingsavonden of open huis)
woensdag 27 januari 2021

13.00 – 16.00 uur

woensdag 10 februari 2021

13.00 – 16.00 uur

minimaal MAVO / VMBO-TL is.

COVID-19
Wij houden ons te allen tijde aan de COVID-19 richtlijnen van de Rijksoverheid, ook
tijdens onze open dagen. Scan de QR-code en blijf via wolfert.nl/college en e-mail op
de hoogte van onze open dagen en de eventuele maatregelen die wij moeten treffen.

Walenburgerweg 130 | 3033 AK Rotterdam
010 - 892 83 80
college@wolfert.nl | www.wolfert.nl/college
facebook.com/WolfertCollegeRotterdam

Bereikbaarheid
• 5 minuten lopen vanaf het Centraal Station
• bussen 33 en 44 stoppen voor de deur

Wolfert College is onderdeel van de Wolfert van Borselen
scholengroep, samen met Wolfert Dalton, Wolfert Lansing,
Wolfert Lyceum, Wolfert Tweetalig en de Rotterdam Inter
national Secondary School.
De Wolfert van Borselen scholengroep stelt zich tot taak
om modern, uitdagend kwaliteitsonderwijs te bieden aan
actieve, nieuwsgierige leerlingen, die met open vizier en
initiatiefrijk de wereld tegemoet treden.

