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Het Veluws College Cortenbosch 
heeft alle leerwegen van het  
vmbo (basis, kader, gemengd, 
mavo) in huis.  

Bij ons gaat het om ‘Talentontwikkeling’ en wie 
jij wilt zijn. Weet je al welk beroep je uit wilt 
oefenen of moet je nog ontdekken wat bij je 
past? Op onze school dagen we je uit om te 
ontdekken wie je bent, wat je wilt en waar je 
goed in bent. Daarbij houden we rekening met 
de manier waarop jij het beste leert en gaan 
ervan uit dat ieder mens uniek is.

Naast het bieden van een inspirerende en uit
dagende leeromgeving, vinden wij een goede 
sfeer in de klas en op school net zo belangrijk.  
Wij doen er dan ook alles aan om een veilige  
en prettige en leeromgeving te bieden.

Overal in dit ma
gazine zijn lett

ers verstopt.  

Samen vormen ze 
een woord. Weet 

jij welk woord? 
 

Mail de oplossin
g vóór 1 februar

i naar  

prijsvraag@veluws
college.nl

Vergeet niet je 
naam, e-mailadre

s en de naam  

van je basisscho
ol te vermelden!

De uitslag wordt
 op 15 februari 

bekendgemaakt op
  

onze website. De
 winnaar krijgt 

persoonlijk beri
cht.

De voorwaarden v
oor deze winacti

e staan op onze 
website.

WIN een
TOFFE RUGZAK

VELUWS COLLEGE
CORTENBOSCH

Hoi!
"Ik ben Zara en i

k zit  

op het Veluws Col
lege 

Cortenbosch. Ik v
ond het  

in het begin wel
 spannend  

om naar een nieu
we school  

te gaan, maar ge
lukkig ging 

ik samen met mijn
 tweeling

broer. Ik heb hee
l snel 

nieuwe vriendinne
n gemaakt 

en iedereen is s
uperaardig! 

Toen ik voor Velu
ws College 

Cortenbosch koos
 had ik  

al veel positieve
 verhalen 

gehoord. Het leek
 me gewoon 

een hele leuke sc
hool en er 

hangt een fijne sf
eer. 

Blijf jezelf, het
 is 

echt leuk met de
 mensen 

in de klas en al
le 

eersteklassers. A
ndere 

kinderen helpen j
e om 

je op je gemak t
e laten 

voelen. Je went s
nel 

aan het rooster 
en aan 

huiswerk maken. J
e kan 

en mag ook het h
uiswerk 

in de klas maken
. De 

docent helpt je a
ls je 

iets niet snapt e
n dan 

ben je thuis echt
 vrij. 

Tot volgend jaar!
 

Groetjes, Zara

ZARA
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Volgend schooljaar zit jij op het voortgezet onderwijs. Leuk, nieuw en anders! 

  
BRUGKLAS! 
NAAR DE

 naar welke 
 brugklas ga jij? 
Naar welke brugklas jij gaat, hangt onder andere af van het 
advies van jouw basisschool. Omdat iedereen verschillend is, is 
het belangrijk dat je in de juiste brugklas zit. Sommige brug klas
sen op onze school hebben twee niveaus. Bijvoorbeeld de mavo/
kader brugklas. Je krijgt daar les op het hoogste niveau. Het 
Veluws College Cortenbosch heeft een brugperiode van twee 
jaar. Dat betekent dat je twee jaar de tijd hebt om te laten zien 
wat je kunt en erachter te komen welk niveau het best bij jou 
past: basis, kader of mavo!

 extra 
 ondersteuning 
Op Veluws College Cortenbosch krijg je ondersteuning  
als je dat nodig hebt. Denk aan begeleiding bij dyslexie of 
dyscalculie. Ook is er huiswerkbegeleiding. Heb je extra hulp 
nodig? Dan maak je  samen met je mentor en je ouders   
een zogenaamd 'stappenplan actieleerling' om je school
prestaties te verbeteren. Al je docenten houden rekening 
met de afspraken die we in dit plan maken. 

Dit 
zijn

 onz
e 

brug
klas

sen

> m
avo

> m
avo/

kade
r

> k
ader

> k
ader

/bas
is

> b
asis

 

  
I
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MBO

CORTENBOSCH

HAVO

HBO

HBO

 doorstroom havo 
Wil je graag naar de havo? Kies dan in leerjaar 3 voor het doorstroom
programma havo. Daar bereiden we je voor op de stap van mavo naar havo. 
Je krijgt extra hulp bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde en doet 
examen in zeven vakken in plaats van zes. Ook besteden we veel aandacht  
aan studievaardig heden zoals leren plannen. 

 digitale toekomst 
Bij ons op school kun je ook werken op je eigen laptop.  
Dat is niet alleen leuk, maar ook heel nuttig.

“Ik gebruik mijn laptop voor opdrachten in de  
les en om huiswerk op te maken. Ook in de les 
gebruiken we hem voor Nederlands en Engels,  
we maken er soms toetsen op. Werken met een 
laptop hoort voor mij bij werken aan en in de 
toekomst. Zorg wel dat je jouw laptop alleen 
gebruikt voor school opdrachten, anders wordt 
deze al gauw langzaam. En zorg voor een  
grote tas. Programmeren en filmpjes editen doe 
ik daarom op de computers in het ICT-lab. Vanaf 
mijn zevende vind ik computers leuk en ben ik al 
bezig met coderen. Is er een probleem met een 
computer in mijn familie, dan los ik het op!”

WAT JE MOET 

WETEN OVER HET

VELUWS COLLEGE 

CORTENBOSCH... 

 PER SO O N LI J KE A A N DACHT 

 J E  KUNT ER J EZELF Z I J N 

 HULP A L S DAT N O D I G I S 

 O O G VO O R J O UW TA LENT 

 K A N SEN OM TE GRO E IEN 

 GO ED CO NTAC T M E T J E  O UD ER S 

KEVIN

Een laptop kopen is niet verplicht. Er zijn laptops beschikbaar als je er een nodig hebt in de les. 5



NOG EVEN  
MIJN BOEKEN DIE IK 
NU NIET NODIG HEB, 
OPBERGEN IN MIJN 

KLUISJE.

HEB JIJ JE JAS  
AAN DE KAPSTOK 

GEHANGEN?

TOT MORGEN!

BEN IK OP TIJD?

 een dag op school... 

 ME T DA N K A A N 

 YULED EN EMY 

 UIT  KL A S 1A 

JA HOOR, OVER  
10 MINUTEN BEGINT 

DE EERSTE LES.

IK HAAL ZO 
EEN LEKKER BROODJE 

IN DE AULA.

ECHT?! NEE,  
IK VIND WISKUNDE 

LEUKER.

ENGELS  
VIND IK ZO’N  
LEUK VAK!

WAT 
HEB JIJ OP 
JE BROOD?

DOEI,  
TOT MORGEN!

IK MOET NOG EEN 
TOETS INHALEN..

IK MAAK  
MIJN HUISWERK HIER, 

WANT DAN KAN IK VRAGEN 
STELLEN AAN DE DOCENT.

WELK PLUSVAK 
HEB JIJ GEKOZEN? SPORT+, 

MUZIEKTHEATER OF MEDIAWIJSHEID? 
IK TWIJFELDE TUSSEN SPORT+ 

EN MUZIEKTHEATER, MAAR HEB 
GEKOZEN VOOR SPORT+.

C
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“In het ICT-lab ontwikkel je jouw technische skills:  
je kunt leren programmeren, een app bouwen, met een 
drone vliegen of video’s bewerken. Wij hebben het  
ICT-lab zelf aangelegd: de kabels hebben we zelf 
aangesloten. Ik ga naar het ICT-lab na schooltijd of als 
ik een tussenuurtje heb. Ik vind het leuk om daar samen 
met mijn vrienden te zijn, elkaar uit te dagen. Zo leer 
je nog van elkaar ook. Je bedenkt de opdrachten in het 
ICT-lab zelf: als jij wilt leren om een app te maken, 
dan ga je daar zelf mee aan de slag. De leerlingen doen 
het zelf. Je bekijkt filmpjes op YouTube en leest erover 
op Google. Op dit moment werken we met een Green screen. 
Door iets of iemand te filmen of te fotograferen voor 
een Green screen (groene achtergrond) kun je gemakkelijk 
de achtergrond vervangen. Er is een docent (beheerder) 
aanwezig die je kan helpen. De reden waarom ik op deze 
school zit, is dat het ICT-Lab er is!”

 experimenteer, 
 leer en innoveer 

Veluws College Cortenbosch 
heeft een ICT-lab: een oefen-
plek waar leerlingen onder 
begeleiding van docenten zelf 
bepalen wat en hoe ze willen 
leren op het gebied van ICT.

 games maken 
 apps bouwen 
 virtuele experimenten 
 programmeren 
 met een drone vliegen 
 ontwerpen voor de 3D-printer 

KENNETH
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Vind jij het leuk om veel te sporten? 
Of sta jij het liefst in de schijnwerpers 
op een podium? Dan zit je op Veluws 
College Cortenbosch helemaal goed! 

Je kunt je bij ons ontwikkelen op allerlei gebieden. 
Zo kun je vier keer per jaar een Fl@xuur kiezen.  
Elke keer volg je het vak dat je hebt gekozen negen 
weken lang. Hieronder hebben we een aantal van 
onze Fl@xuren voor je op een rijtje gezet:

 J O URN A LISTIEK 

 ESC A PERO OM 

  FL @ X KO KEN 

 I C T B REED 

 STO P MOTI O N FIL M 

 TECH N IEK 

 H O E WO RD IK MIL J O N A IR ? 

 BO OTC A MP 

 N A SK 

 M A A K J E  E I GEN N UM M ER 

“Bij techniek hebben we knutsel-

werkjes gemaakt en die verkochten 

we tijdens de kerstmarkt, dat was 

leuk om te doen!"

“Ik kijk het meest uit naar NASK: 

daar ga je proefjes doen  

en bijvoorbeeld met de docent een 

Coca-Cola-fles afschieten!"

ONTDEK
JE TALE

NT
met onze Fl@xuren 

en PlusVakken! 

“Wat ik fijn vind aan de Fl@xuren is 

dat je niet altijd op school blijft; met 

sport gingen we naar het klimbos!"

Fl@x-
uren
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Naast Fl@xuren hebben we ook PlusVakken.  
Tot aan de herfstvakantie volg je alle drie  
de PlusVakken om te kijken welk vak je het  
leukst vindt. 

De rest van het schooljaar volg je twee uur  
per week een PlusVak dat jij zelf gekozen hebt,  
zonder dat je daarvoor langer naar school hoeft!

 COM B IN EER D E PLUSVA KKEN ,  FL @ XUREN  

 EN REGULIERE UREN M E T ELK A A R TOT  

 EEN SP O RT STRO OM ( 6 UUR PER WEEK ) ,  

 EEN MUZIEK &TH E ATER-STRO OM  

 ( 5  UUR PER WEEK )  O F EEN I C T-STRO OM  

 ( 5  UUR PER WEEK ) . 

Emy: “Improviseren, zingen, muziek 
maken, acteren: dat zijn dingen  
die je leert bij Muziektheater.
Binnenkort gaan we lessen volgen bij Tim Koldenhof 

Producties op het Zwitsalterrein. Ik wil graag actrice 

worden. Acteren is mijn passie! Ik kan dan iemand 

spelen die ik niet ben. Als tip zou ik je meegeven: 

probeer zo veel mogelijk verschillende dingen: 

acteren, improviseren, dansen en zingen. Het kan 

allemaal bij Muziektheater!”

 muziektheater 

 mediawijsheid 

Cas: “Als je het leuk vindt om bezig te zijn met computers, dan is Mediawijsheid iets voor jou.Je leert foto’s en video’s bewerken en games en apps bouwen. Ik ben nu bezig met een project waarin ik een Green screen gebruik, een filmpje maak en daarna de achtergrond bewerk.”

 sport+ 
Daniël: "Bij Sport+ doe je andere dingen dan bij gym. 

Zo hebben we laatst een boksclinic gehad en zijn we naar Krazy 

Kangeroo gegaan. Dat is een trampolinepark in Apeldoorn. Ik houd 

zelf van sporten en voetbal en het is fijn als je een goede conditie hebt. 

Je leert samenwerken en als team spelen.”

Plus-Vakken

9



WAT WIL T

KLAAR VOOR JE TOEKOMST!

 zorg 
Je maakt kennis met allerlei beroepen in de gezond  
heidszorg en in de horeca. Wie weet werk jij later wel 
bij een apotheek, in een restaurant, bij een kinder
dagverblijf of in een verpleeghuis!

 welzijn 
Lijkt het jou leuk om in een kapsalon, nagelsalon  
of beautysalon te werken? Bij ons leer je veel op  
het gebied van beauty!

 economie 
Vind jij het leuk om met cijfers en geld te werken? 
Ben je geïnteresseerd in webdesign of interieur?  
Met dit profiel bereid je je voor op verschillende 
soorten beroepen, zoals administratief medewerker, 
receptionist, maar ook verkoper, etaleur of ontwerper. 

 ondernemen 
Ondernemers gezocht! Wil jij later een eigen bedrijf? 
Bij ons leer je wat daar allemaal bij komt kijken… 
schrijf een ondernemersplan en start je eigen 
business!

 produceren 
Aan de hand van tekeningen leer je hoe installaties 
en producten in elkaar zitten. Bijvoorbeeld een 
waterleiding of een vuurkorf van metaal. Je gaat 
deze vervolgens ook zelf maken: 2D én 3D! 

installeren 
Je leert om installaties aan te leggen die te maken 
hebben met gas, water en elektra. Denk aan cen
trale verwarming, zonnepanelen en beveiligings
apparatuur. Ook leer je omgaan met machines  
en gereedschappen, zodat je deze kunt bedienen, 
controleren en repareren.

 energie 
Wat is de duurzame energie van  
de toekomst? Ontdek welke soorten  
energie nooit opraken.  

Net als op andere vmbo-scholen kies je  

op Veluws College Cortenbosch in de boven-

bouw een profiel. Je kunt kiezen uit

JE WORDEN? 

 zorg & welzijn 

 produceren, installeren & energie 

 economie & ondernemen 
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 wie is dat?!? 

 TE A MLE ID ER B RUGKL A S 

 D O CENT MUZIEK 

 CO N CIËRGE 

 O N D ER STEUN IN GSCO Ö RD IN ATO R 

 EN O RTH O PEDAGO O G 

Wat leuk dat je even komt kennismaken!
Deze mensen geven leiding aan docenten  
en zorgen dat alles voor jou goed geregeld is.  
Ze vinden het fijn als je een praatje komt 
maken en maken graag tijd voor jou. 

We zien ernaar uit jullie volgend jaar te 
ontmoeten op het Veluws College Cortenbosch!

 SCH O O LPEDAGO O G , D O CENT, 
 A NTI - PESTCO Ö RD IN ATO R 

Harrie Drost

 D O CENT IN FO R M ATIEKUN D E 

Rene van Vliet 

Harry Dalhuisen

 D O CENT 2 D /3 D 

Dorien van AssenEdo Casteel 

Madelien Harthoorn

Astrid Liberg
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 topsport talentschool 
Sport je veel en graag? En doe je dit op hoog 
niveau? Dan kun je in de knel komen met je 
schoolwerk én je sport. Speciaal daarvoor  
zijn er Topsport Talentscholen in Nederland.  
Het Veluws College Cortenbosch is er daar één 
van. We helpen jonge sporttalenten met een 
LOOT*status – dat is een landelijke sport status, 
zoals Belofte, Nationaal Talent, Internationaal 
Talent – zodat ze school kunnen combineren 
met sport. Op die manier scoor jij als sporttalent 
twee keer: in de klas en in de sport!

 steeds weer een uitdaging 
OLIVIA: “Ik rijd vanaf mijn zesde jaar paard. Op dit moment doe ik aan 
springen en train ik achttien uur in de week. Officiële springwedstrijden 
starten bij klasse BB en gaan door tot en met de Olympische Spelen. Ik spring nu 
in klasse Z. In het weekend heb ik selectietrainingen of wedstrijden. Ik kan dat 
heel goed combineren met school omdat mijn LOOTcoördinator en de docenten 
mij helpen. Ik maak huiswerk op school als de klas gym heeft. Ik mag soms ook, 
als ik een druk weekend heb gehad, het eerste uur vrij vragen. Daarna kan ik de 
lessen apart inhalen met een docent. Mijn droom komt uit omdat ik dit jaar in 
het Europees team train. De vrijheid (natuurlijk binnen kaders die de school mij 
geeft) is echt een pluspunt van deze school.”

* Landelijke Organisatie Onderwijs & Topsport

  
TOPSPORT
EN SCHOOL!

COMBINEER
OLIVIA

Met haar zelfopgeleide pony  

Sara Fortuna traint Olivia  

18 uur per week op Europees niveau!

Ruimte voor talent
 

Heb jij een ander talent dan sporten, 

bijvoorbeeld muziek maken, dansen of 

acteren? Dan denken we graag met je mee 

over het combineren van je schoolwerk met 

je talent. Bijvoorbeeld door een flexibel 

lesrooster, minder huiswerk of uitstel 

van toetsen en examens.

L
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HOE OVERLEEF IK    DE BRUGKLAS?

VA N  B R U G K L A S S E R
S

S U

R V I V A L

T I P S

  
TOPSPORT
EN SCHOOL!

 MIL A 

 “Je moet vooral jezelf zijn. 

 Je kan iedereen hier vertrouwen en 

 als je je veilig voelt, maak je ook 

 makkelijk vrienden.” 

 UMBE RTO 

 “Maak zoveel mogelijk huiswerk in de les, zodat je thuis   

 minder huiswerk hebt. Zo sta je stevig in je schoenen!” 

 E L A 

 “Wees niet bang, 

 je maakt snel nieuwe vriendinnen, 

 het gaat vanzelf!" 

 TI JN 

 “De eerste week vond ik wel 

 spannend, maar het helpt als je 

 niet in je eigen clubje blijft hangen 

 en met anderen contact maakt.” 

A
13



UW KIND 
EN HET CORTENBOSCH
Het laatste jaar van de basisschool is een belangrijk jaar: samen met uw zoon  
of dochter zoekt u een goede school voor de komende jaren. Graag informeren  
we u over de mogelijkheden op het Veluws College Cortenbosch.

Identiteit
Het Veluws College is een brede, 
katholieke scholengemeenschap waar 
leerlingen centraal staan. Dat betekent 
dat we zorgvuldig en respectvol met 
elkaar omgaan in een veilig, betrokken 
en zorgzaam schoolklimaat.

Contact met thuis
Elke klas heeft een mentor. Leerlingen 
kunnen met vragen en problemen altijd 
bij de mentor terecht. De mentor kent de 
klas, helpt bij problemen en geeft advies 
over de schoolloopbaan van uw zoon/
dochter. Alle klassen hebben één 
mentoruur per week. Als ouder wilt u 
natuurlijk weten hoe het gaat met uw 
zoon/dochter op school. De mentor 
is hiervoor uw eerste aanspreekpunt;  
u kunt altijd bij hem/haar terecht met 
vragen. 

Ook informeren we u op deze manier:
•  Ouderavonden 

U wordt jaarlijks een aantal keren uit
genodigd voor een ouderavond. Op een 
ouderavond krijgt u informatie over ont
wikkelingen op school. Daar naast be
spreekt u in een persoonlijk gesprek met 
een docent de vorderingen van uw kind.

•  SOMtoday 
In SOMtoday vindt u het rooster,  
de cijfers en absentie van uw kind.  
Ook vindt u er de namen van docenten 
en de jaaragenda. 

•  Cort voor ouders 
Onze emailnieuwsbrief verschijnt 
regelmatig en staat ook in SOMtoday.

 
•  veluwscollege.nl/cortenbosch 

Op onze website vindt u allerlei 
algemene informatie. 
Bent u op zoek naar onze overgangs
normen, een emailadres van een 
docent of onze jaaragenda? U vindt  
het allemaal in de digitale schoolgids  
op onze website.

Kwaliteitszorg
Doen we de goede dingen en doen we  
de dingen goed? We gaan geregeld na of 
we waarmaken wat we in onze plannen 
beloven. We zijn ambitieus als het gaat 
om het bewaken en ver be te ren van de 
kwaliteit van ons onderwijs. Regelmatig 
doen we onderzoek onder ouders, leer
lingen en medewerkers.  
We publiceren al onze resultaten op  
de website www.scholenopdekaart.nl.

Begeleiding
Alle brugklassers maken aan het begin 
van het schooljaar een signalerings
dictee. De orthopedagoog kijkt aan  
de hand hiervan of uw zoon of dochter 
taalondersteuning of een onderzoek 
naar dyslexie krijgt. Ook maken alle 
leerlingen een rekentoets om te kijken  
of er problemen zijn met rekenen. 
Leerlingen met dyslexie, een reken
probleem of een andere achterstand  
in de basisvaardigheden (getest door 
Cito) krijgen, in overleg met u en  
uw kind, extra ondersteuning. 

14



Financiën
We vragen ouders een vrijwillige ouder
bijdrage. Voor dit schooljaar bedraagt 
deze € 35,. Dit geld gebruiken we onder 
andere voor sportactiviteiten, culturele 
activiteiten en de collectieve ongevallen
verzekering. Hou er rekening mee dat er 
nog extra kosten zijn voor deelname aan 
activiteiten zoals gastlessen. 

Aan het volgen van een aantal Plus
Vakken zijn extra kosten verbonden. 
Voor deelname aan de PlusVakken 
Muziektheater en Sport+ vragen wij  
een bijdrage van € 50, om bijvoorbeeld 
excursies te kunnen bekostigen.

Leermiddelenpakket
Alle leerlingen krijgen een gratis leer
middelenpakket. Wij zorgen voor de 
juiste samenstelling van het pakket aan 
boeken en materialen. Alle middelen  
zijn nieuw of in goede staat. Leerlingen 
hebben ook leermiddelen nodig die niet 
in het pakket zitten zoals woorden
boeken, een rekenmachine, schriften  
en schrijfmateriaal. Deze komen voor 
rekening van de ouders. In ons onderwijs 

wordt regelmatig gebruikgemaakt van 
ICT. Het is voor onze leerlingen dan ook 
een belangrijk voordeel als zij beschik
ken over een laptop.

Aanmelden en toelating
Bij toelating tot het Veluws College 
Cortenbosch is het advies van de basis
school leidend.

U kunt uw zoon of dochter rechtstreeks 
bij ons aanmelden:
U vindt het aanmeldingsformulier in  
het informatiepakket dat uitgedeeld 
wordt op ons Open Huis of u kunt het 
formulier downloaden via onze website.  

Trots! 
Vorig schooljaar haalden we prachtige 
resultaten waar we erg trots op zijn: 
•   Totaal 99,4% geslaagden
•   100% geslaagd basis
•   100% geslaagd kader
•   93,3% geslaagd gemengde leerweg
•   100% geslaagd mavo

EEN NIEUWE STAP…

Contact
Veluws College Cortenbosch
Prinses Beatrixlaan 259
7312 DG Apeldoorn
055  521 63 77
cortenbosch@veluwscollege.nl

  O

U D E R S

   V O O R

INFO
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Het schoolkamp, de musical, het afscheid  
van je oude groep… Groep 8 is een bijzonder 
jaar, maar daarna ga je naar het voortgezet 
onderwijs! Eerst nog een school kiezen...  
Volg de pijlen en je weet precies wat  
jou de komende tijd te wachten staat  
bij het Veluws College Cortenbosch.

kennismakingsmidddag
Wie zijn je nieuwe klasgenoten en je 
mentor? Tijdens de kennismakingsmiddag 
op 3 JUNI 2020 leer je ze alvast kennen. 

brief met handige info
VLAK VOOR DE VAKANTIE krijgen je 
ouders een brief met allerlei handige 
informatie. Bijvoorbeeld wanneer jij 
je boeken moet ophalen, welke 
spullen je verder nog nodig hebt én 
wanneer je eerste schooldag is!

 wanneer 
 zien we elkaar? 

doe-maand
Kom een woensdagmiddag in november langs 
bij ons op school! Er zijn leuke activi teiten 
waardoor je écht ervaart hoe het is om bij  
ons op school te zitten. Meld je aan via  
www.veluwscollege.nl/cortenbosch 
6, 13, 20, 27 NOVEMBER 2019

informatieavond  
Heb je ons Open Huis gemist of heb je nog vragen over onze 
school? Kom dan samen met je ouders op 27 januari 2020 naar  
onze open avond. Volg een miniles, ga naar een voorlichting en 
stel al je vragen aan onze leerlingen en docenten. 
MAANDAG 27 JANUARI 2020 VAN 19.00 TOT 20.30 UUR

B

toelating
Als jij je vóór 1 MAART hebt aangemeld, 
krijg je in APRIL te horen of je bent 
toegelaten op school. 
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3
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5

2
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6

open huis 
Bekijk de school, volg een miniles of ga naar  
een voorlichting. Laat je door onze leerlingen 
rondleiden en stel al je vragen!
ZATERDAG 18 JANUARI 2020 VAN 10.00 TOT 13.00 UUR

meld je aan!
Je kunt het aanmeldingsformulier down
loaden via onze website of vraag het aan  
je leerkracht. Meld je aan VÓÓR 1 MAART. 

Veluws College 
Cortenbosch!


