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Contact 
Bij vragen m.b.t. aanmelding kunt u altijd contact opnemen met onze brugklascoördinator 

Marcella Scheper, m.scheper@veluwscollege.nl.  
 
Klassen 
Het Veluws College Twello heeft drie type brugklassen: mavo, mavo/havo en havo/vwo. 
Leerlingen van een zogenaamde dakpanklas krijgen op het hoogste niveau les. 
In schooljaar 2020/2021 hebben wij 2 mavo klassen, 1 mavo/havo klas en 2 havo/vwo 

klassen van gemiddeld 25 leerlingen.  
Mavo leerlingen doen op onze school examen. Havo en vwo leerlingen blijven drie jaar bij 

ons op school. Daarna gaan leerlingen naar de bovenbouw op een andere school naar keuze. 
We hebben nauw contact met collega's van de bovenbouw en de aansluiting wordt als prettig 
ervaren. 
 
Groei van de school 

Het Veluws College Twello hanteert geen leerlingenstop. Wij zullen alle leerlingen plaatsen 
als deze toelaatbaar zijn.  
 
Lessentabel klas 1 

 
 
Lestijden 
De schooldag begint om 08.30 uur. We proberen in klas 1 en 2 de lessen om 15.05 uur te 

laten eindigen. De 8e en 9e lesuren zullen in de eerste en tweede klas sporadisch worden 
ingeroosterd. In klas 1 en 2 zullen leerlingen geen tussenuren hebben door uitval, deze uren 
worden opgevangen. 
 
Ouderbijdrage 
De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt de ouderbijdrage € 35,00. 

 
Laptop 
ICT speelt in ons onderwijs een grote rol en wij vinden het van belang dat leerlingen 
beschikken over een computer, die zij thuis en op school kunnen gebruiken. Het Veluws 
College garandeert altijd dat onderwijs gevolgd kan worden. Hiertoe beschikken alle 
vestigingen over computers die de leerlingen kunnen gebruiken.  
Wij werken met weektaken die wij in onze digitale leeromgeving Somtoday delen.  
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Plusvakken 

Op het Veluws College kiezen alle onderbouwleerlingen voor een PlusVak, in principe voor de 
duur van drie leerjaren. Twee uur per week volgen leerlingen dan een vak waarin ze écht 
geïnteresseerd zijn! Het PlusVak heeft een vaste plek in het lesrooster, het is niet de 
bedoeling om tussendoor van PlusVak te wisselen door de opbouwende leerlijnen van het 
vak. Er kan gekozen worden uit:  

- Theater+ 

- Sport+ 
- Multimedia+  
- Onderzoek en Design+ 

 
Projectonderwijs 
Tijdens de lessen projectonderwijs leren leerlingen op een andere manier dan in de reguliere 

lessen. Zo gaan ze zelf aan de slag - binnen en buiten de school - en ontdekken ze wat ze 

echt leuk vinden en wat ze goed kunnen. De leerlingen ontwikkelen vaardigheden die ze ook 
binnen de reguliere lessen nodig hebben. In de eerste klas hebben onze leerlingen drie 
lessen projectonderwijs, de tweedejaars hebben twee uur per week. Projectonderwijs is een 
vak binnen het lesrooster. De leerlingen werken in groepjes aan vier verschillende projecten 
per jaar, waarbij sommige projecten ook klas- en niveaudoorbrekend zijn.  
 
Meer met je mavo 

Op onze mavo kunnen leerlingen extra uitdaging krijgen. Zo kunnen ze de vakken 
Nederlands, Engels en wiskunde op havoniveau volgen. In de vierde klas kunnen leerlingen 
een vakkenpakket kiezen dat goed aansluit op de havo, hiervoor kunnen leerlingen een 
speciaal traject volgen. 
 
Mentoraat 

In alle leerjaren hebben alle klassen één mentoruur per week. Tijdens deze lessen is er 
aandacht voor het aanleren van studievaardigheden en sociaal-emotionele vaardigheden. We 
kennen een duo-mentoraat; de meeste klassen hebben twee mentoren. 

 
Ondersteuning 
Iedere leerling kan op school gebruik maken van basisondersteuning. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om hulp bij dyslexie of leren plannen. Daarnaast bieden we in bepaalde gevallen 

extra ondersteuning. In ons Schoolondersteuningsplan 2020-2021 staat deze ondersteuning 
beschreven. Kunnen we een leerling met een bepaalde ondersteuningsbehoefte op onze 
school niet helpen, dan zoeken we samen naar een oplossing. Bij specifieke vragen neemt u 
contact op met s.renting@veluwscollege.nl 
 
LOOT 
Bij ons kun je terecht als je een sportief talent hebt of zelfs een LOOT status, zoals Belofte, 

Nationaal Talent of Internationaal Talent. Wij zijn een Topsport Talentschool! Daardoor 
kunnen we in sommige gevallen speciale faciliteiten bieden, zoals een flexibel rooster, uitstel 
of vermindering van huiswerk en gespreid examen doen.  
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. Neem 
contact op met onze LOOT-coördinator Kim Hutten, k.hutten@veluwscollege.nl. 
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