
 

 

VRAAG ANTWOORD 
Advies en aanmelding 

Stel je hebt kader advies, maar wil toch 

graag mavo proberen. Wie beslist of je in de 

kader-mavo klas geplaatst wordt?  
Mocht de basisschool aangeven dat dit niveau voor jou van toepassing zou 

kunnen zijn dan kunnen we dit advies overnemen. 
Kan ik met een kader advies naar een 

kader/mavo klas? 

Wanneer moeten we aangemeld zijn?  Vanwege corona is dit aangepast naar 1 april!  

vmbo next 

Is er al meer duidelijk over de samenvoeging 
van de vmbo-scholen en wat dat voor deze 

lichting leerlingen betekend? 

Wanneer je een informatiepakket aanvraagt via onze site, staat hierin 
aangegeven hoe dit vormgegeven wordt en wat dit betekent voor nieuwe 

leerlingen. In principe is het zo dat de leerlingen, die instromen in 
schooljaar 2021-2022 de gekozen opleiding kunnen afmaken op de school 

die zij hebben gekozen. We proberen de overlast zo min mogelijk te 
houden voor de leerling. Meer informatie hierover vind je op de site 

www.vmbonext.nl. 

Wat merken de scholieren die komend 

schooljaar instromen van de nieuwe 
school/aanbod? 

Cortenbosch, Sprengeloo en Edison College 

gaan samenvoegen. Wat betekent dat voor 
de leerlingen van Cortenbosch? Overlast, 

verbouwing, aandacht enz.? 

Mijn zoon zit in groep 7, als hij in 2023 naar 
de brugklas gaat moet ie dan nog kiezen 

welke school of is alles dan samen 1 school? 

Behoudt de school dan wel zijn eigen 

identiteit na samengaan?  

Welke invloed heeft het samengaan van de 
drie Apeldoornse VMBO-scholen op deze 

leerlingen? Overlast, andere locatie?  

  

https://www.veluwscollege.nl/cortenbosch/digitale-informatieavond/
https://www.vmbonext.nl/
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VRAAG ANTWOORD 
Ondersteuning en begeleiding 

Kunt u in de presentatie ook vertellen hoe de 

begeleiding van ADHD en dyslexie wordt 
vormgegeven ? 

In de presentatie komen deze onderwerpen kort aan bod, maar voor meer 
informatie hoe de begeleiding is op dit gebied kun je terecht op onze site 

www.veluwscollege.nl/cortenbosch. Klik hier op de button 

Begeleiding. In diverse filmpjes leggen collega’s uit hoe het een en ander 
is geregeld bij ons op school. 

Wordt er extra hulp gegeven aan kinderen 
die moeite hebben met rekenen op de 

basisschool? 

Biedt de school LWOO aan? Bij ons op school kun je inderdaad een LWOO indicatie krijgen. Het is geen 
aparte leerweg. Ook hoef je geen LWOO indicatie te hebben om extra 

ondersteuning/begeleiding te krijgen op het Veluws College Cortenbosch.  

Hoe ziet de ondersteuning voor kinderen met 

autisme eruit? 

We proberen dit toe te passen op de behoefte van de leerling zelf. Meer 

informatie hierover vind je onder begeleiding op onze site of mail voor een 
afspraak naar cortenbosch@veluwscollege.nl 

Lestijden 

De schooltijden zijn tussen 8.30 en 14.30. 
Blijven zij bij tussenuren op school? Is er dan 

begeleiding aanwezig? 

De brugklassers hebben in principe geen tussenuren. Als je toch 

tussenuren hebt, dan kun je bijvoorbeeld met andere leerlingen in de aula 
zitten of huiswerk maken. De lestijden zijn van 8.30 tot 16.15 uur. Voor 

de  brugklassers proberen we het rooster zo te maken dat je rond 14:30 
uit bent. Het kan wel eens voorkomen dat je later uit bent. Het is niet de 

bedoeling dat je in de pauzes naar huis gaat. 

Mag je ook naar huis gaan met de pauzes? 

Wat gebeurt er met een tussenuur? Wordt dit 

opgevangen en blijven de leerlingen op 
school?  

Als je docent ziek is heb je dan een vrij uur of 

krijg je les van een andere docent? 

De lessen worden dan zoveel mogelijk overgenomen door een andere 

docent. 

 

 

 

 

 

www.veluwscollege.nl/cortenbosch
https://www.veluwscollege.nl/cortenbosch/onderwijs/begeleiding/
cortenbosch@veluwscollege.nl
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VRAAG ANTWOORD 
Lessen 

Heb je met gym lastige opdrachten want 

mensen die vinden het nog al lastig. 

Gymen doe je gewoon op je eigen niveau. Als het lastig is helpt de docent 

je erbij. 

Doe je met school ook buiten dingen?  We doen excursies en andere buitenschoolse activiteiten. Dit is uiteraard 
in de normale situatie zonder corona. Ook sporten we met gym tot aan de 

herfstvakantie buiten en na de meivakantie ook weer. Dit is op het veld 
van voetbalvereniging Columbia. 

Op de website zagen wij dat bij het Plusvak 
media wijsheid ook iets van fotografie en film 

maken zit. Tijdens jullie presentatie kwam dit 

niet zo ter sprake, hier ging het nl. meer over 
ICT-achtige dingen. Kunnen jullie aangeven 

of er tijdens mediawijsheid ook aandacht is 
voor fotografie en het maken van films etc. 

ICT-achtige zaken voeren wel de boventoon, maar film en fotografie komt 
in het programma ook zeker aan bod. 

Profielen 

Wanneer kiezen de brugklassers een richting 

voor bijvoorbeeld zorg en welzijn of 

techniek? 

Na de tweede klas maak je een keus voor een profiel. 

Krijgen we het eerste jaar alle vakken of mag 

je gelijk een vak kiezen zoals PIE? 

In het eerste jaar krijg je (bijna) alle vakken, maar nog geen PIE. Je kunt 

wel kiezen tussen de Plusvakken, zoals Sport+, ICT en Muziektheater.  

Als je een keus moet maken voor profiel, kan 

iedereen de gewenste profiel kiezen? Of moet 
je dan een minimale niveau hebben voor een 

bepaalde profiel? Voorbeeld 2de jaar krijg je 

basis, kan je met basis ook techniek kiezen?  

De verschillende profielen worden op alle niveaus aangeboden. 

  

https://www.veluwscollege.nl/cortenbosch/onderwijs/profielen/
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VRAAG ANTWOORD 
Praktische zaken 

Heb ik in mijn eerste schooljaar een laptop 

nodig?  

Het hoeft niet maar het mag wel. Het is wel handig om er een te hebben, 

maar we hebben op school ook voorzieningen hiervoor. 

Wat gebeurt er als je de eerste 1/2 weken te 
laat bent, als ik bijvoorbeeld de weg kwijt 

raak? 

Hopelijk raak je de weg niet kwijt, maar als dat een keer gebeurt is dat 
natuurlijk helemaal niet erg. Als het wel gebeurt dan kun je altijd even 

hulp vragen aan een docent of bij het Expertisepunt.  

Als ik het goed begrepen heb, gaan de 
eerstejaars direct op kamp? 

In principe streven we naar een brugklaskamp voor de nieuwe 
brugklassers in de eerste of tweede week van het schooljaar. We zullen de 

voortgang van de coronacrisis moeten afwachten voor komend schooljaar. 

Rondleiding 

Waar kan je de virtuele rondleiding bekijken? Virtuele rondleiding kun je zien op onze website 

www.veluwscollege.nl/cortenbosch bij Ontdek onze school! 

Is het mogelijk na de lockdown een 
rondleiding te krijgen? 

Dat is mogelijk, neem hiervoor contact op door een mail te sturen naar: 
cortenbosch@veluwscollege.nl 

 

 

 

 

 

 

Nog specifieke vragen of interesse in ons informatiepakket? 

Geef het door via onze site www.veluwscollege.nl/cortenbosch/digitale-informatieavond 

 
 

www.veluwscollege.nl/cortenbosch
https://www.google.com/maps/@52.2080374,5.9518823,3a,75y,10.1h,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipNSeSaZ9ku6ivTPkp8SGRxIv2VMxVOn7fcQLDrZ!2e10!3e12!7i13312!8i6656
cortenbosch@veluwscollege.nl
http://www.veluwscollege.nl/cortenbosch/digitale-informatieavond

