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Aanmelding

Wij dagen leerlingen uit om zich op
eigen wijze optimaal te ontplooien
tot competente, wendbare en
zelfbewuste jongvolwassenen.

Inhoudsopgave

visie

Voorwoord

Geachte ouders, verzorgers,
Binnenkort zet uw zoon of dochter de grote stap naar het voortgezet onderwijs. Samen gaat u op
zoek naar een geschikte school.
Het Newmancollege is een school die op allerlei gebied veel oog heeft voor de leerling.

Voorwo o rd

Het Newman staat bekend als een innovatieve en open en hartelijke school, met lessen van 70
minuten, die goed is in onderwijs én begeleiding, met een sterke maatschappelijke betrokkenheid.

missie

Dat ziet u terug in het aanbod voor, onder én na schooltijd.
Met de start van ons technasium (havo en vwo) en het Bèta Challenge Programma (mavo) gingen
er heel veel deuren open voor leerlingen met interesse in bètavakken. Onze school heeft intensieve
contacten met het bedrijfsleven en het vervolgonderwijs.
Het vak design & multimedia, een aantrekkelijke combinatie van muziek, tekenen
en informatiekunde, biedt leerlingen van de eerste drie leerjaren de mogelijkheid hun creativiteit te
ontwikkelen.
In klas 2 kunnen onze vwo-leerlingen kiezen voor het gymnasium. In de brugklas kunnen de
leerlingen besluiten om eerst proeflessen Grieks en Latijn te volgen zodat zij een bewuste keuze
voor het gymnasium kunnen maken.
Omdat kinderen van nature leergierig zijn, richten wij het onderwijs zo in dat het uitdagend en
interessant is. Docenten hebben een stimulerende rol en geven hun leerlingen de ruimte om te
groeien naar zelfstandigheid en naar verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces.Wij bieden
een energieke, en veilige omgeving met een sterk pedagogisch klimaat. Dat vinden wij essentieel
voor het goed functioneren van zowel leerlingen als personeel.
Verder zijn wij ervan overtuigd, dat de beste kansen voor het welslagen van uw zoon of dochter
liggen in een hechte samenwerking tussen ouders, leerlingen en school. Daarin willen wij graag,
samen met u, investeren.
Met vriendelijke groet,
Raymond van Velthoven
Rector
■ NB Waar ‘ouders’ geschreven staat, bedoelen wij vanzelfsprekend ook de verzorgers van onze leerlingen.

Het Newmancollege levert een fundamentele
bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van
jongeren om kansrijk te kunnen functioneren in
de wereld van nu en morgen.
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We stellen ons
aan u voor

Het Newmancollege is een middelgrote scholengemeenschap voor mavo,
havo, technasium, atheneum en gymnasium. Het is een van de scholen onder
het bestuur van de Libréon.

283 249 469 408
brugklas leerlingen

mavo leerlingen

havo leerlingen

vwo leerlingen

1409
totaal aantal leerlingen

Wij bieden onze leerlingen onderwijs van uitstekende kwaliteit dat gericht is op meer dan enkel het behalen van
een waardevol diploma. Onze school is een plek om je als leerling persoonlijk te ontwikkelen, een plek om kansen
te benutten en waar je wordt voorbereid op de wereld van nu en morgen. We dagen onze leerlingen uit om op eigen
wijze zichzelf te ontwikkelen en zo het beste uit zichzelf te halen. Zo worden onze leerlingen wendbaar als het nodig is,
ontdekken zij wie ze zijn, om zo een bijdrage te leveren aan de maatschappij.
Belangrijke elementen die tot de kwaliteit van ons onderwijs bijdragen, zijn:
■
de intensieve samenwerking tussen leerlingen, ouders en docenten;
■
onze zorg voor een veilige, warm en dynamische omgeving;
■
de ontwikkeling van het verantwoordelijkheidsgevoel van onze leerlingen voor hun eigen leerproces
en regie over hun eigen toekomst.
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On ze afdeling en

2.1

brugklas

2.4

vwo

Wij zijn van mening dat in de brugklas niet alle niveaus door elkaar moeten zitten. Daarom hebben
we de volgende soorten brugklassen: mavo-havo, havo-vwo, havo-vwo met technasium, vwo
en vwo met technasium. Het Newmancollege heeft een éénjarige brugperiode. Wij vinden het
belangrijk dat onze leerlingen zo snel mogelijk op de juiste afdeling terechtkomen. Later blijft het
mogelijk om een leerling over te laten stappen naar een andere afdeling als dat in zijn of haar
belang is.
Daarnaast besteden we in de brugklas veel aandacht aan het ‘landen’ op onze school. We hebben
een intensieve introductieperiode, die al start in groep 8 met een kennismaking met de klas en
mentor. Na de zomervakantie starten we onder andere met een bosdag waar we elkaar beter zullen
leren kennen. Gedurende het schooljaar zullen we veel aandacht besteden aan het aanleren van de
juiste studievaardigheden.

Het vwo is een zesjarige opleiding die voorbereidt op een studie aan de universiteit. Op het Newman bestaat de
afdeling voor vwo uit een opleiding mét klassieke talen (gymnasium) en een opleiding zónder klassieke talen
(atheneum). Op het vwo bieden we onze leerlingen ook een uitdagend curriculum, waar we de leerlingen uitdagen om
te onderzoeken en te creëren. Dit komt tot uiting in verschillende praktische opdrachten. Op het vwo kan de leerling
ook een vak versnellen. Tijdens de schoolbrede I-uren is er de gelegenheid om vragen te stellen aan vakdocenten: voor
verbreding, verdieping of ondersteuning.
Wij bieden onze havo- en vwo-leerlingen in de X-tijd het vak Spaans aan. In vwo 3 nemen onze vwo-leerlingen deel aan
een uitwisselingsproject met Italiaanse scholen of een reis naar Engeland. De atheneumleerlingen (en havoleerlingen)
met aanleg en interesse voor bèta-vakken, die kunnen samenwerken en naast een onderzoekende houding ook een
flinke dosis creativiteit hebben, kunnen kiezen voor het technasium. Gymnasiasten kunnen in klas 4, 5 en 6 opnieuw
het technasium volgen.

2.2

2.5

mavo

Mavo heet weliswaar ook ’theoretische leerweg van het vmbo’ maar op onze school is deze afdeling
behoorlijk op de praktijk gericht. Zo maken onze leerlingen in het vierde jaar geen profielwerkstuk,
maar hebben zij een stageweek in hun programma. Verder volgen de mavoleerlingen in klas 2 tot
en met 4 het Bèta Challenge Programma waarin ze hun talenten op het gebied van techniek en
technologie kunnen ontplooien. Dit programma wordt vormgegeven in het examenvak technologie
& toepassing (T&T). Op onze school vormen op de mavo leerjaar 3 en 4 één geheel. In principe
kunnen de leerlingen niet blijven zitten in leerjaar 3.
Er wordt op de mavo niet alleen in het klaslokaal geleerd. We gaan met mavo 2 op kamp. In mavo
3 krijgen de leerlingen de gelegenheid om deel te nemen aan een reis naar het buitenland. Ook in
projectweken dagen we leerlingen uit om meer te leren over zichzelf, gezondheid en besteden we
aandacht aan maatschappelijke betrokkenheid.

2.3

havo

In onze havo-afdeling bereiden we de leerlingen voor op een succesvolle instap in het hbo. We
bieden onze havisten een brede basis, maar de leerlingen kunnen daarin hun eigen accenten
aanbrengen. Zij kunnen een vak versnellen of op vwo-niveau afronden. Dit komt tot uiting in
onze schoolbrede i-uren, maar ook tijdens X-tijd. Op havo en vwo bieden wij, bij voldoende
belangstelling, Spaans aan. De havoleerlingen (en atheneumleerlingen) met aanleg en interesse
voor bèta-vakken, die kunnen samenwerken en naast een onderzoekende houding ook een flinke
dosis creativiteit hebben, kunnen kiezen voor het technasium.
Verder vinden we het ook belangrijk dat uw kind over de grenzen van het eigen land kijkt.
Onze leerlingen uit havo 3 en technasium 3 nemen deel aan een uitwisselingsprogramma met
Denemarken of ze maken een een reis naar Engeland en verblijven daar in gastgezinnen.

gymnasium

De vwo-leerlingen kunnen in klas 2 kiezen om over te stappen naar het
gymnasium waar zij het vak klassieke talen zullen volgen. Natuurlijk wordt
er bij dit vak aandacht besteed aan het leren van het Grieks en het Latijn,
maar uiteraard komen ook de mooie verhalen, die zijn overgeleverd uit
die tijd, aan bod. De klassieke talen zijn om die reden ook goed voor de
algemene ontwikkeling en ze geven meer inzicht in de moderne wereld
om ons heen. In de lessen Grieks en Latijn op het Newmancollege
krijgen de leerlingen veel persoonlijke aandacht van de docent, omdat
de groepen over het algemeen niet zo groot zijn. Dit vinden de leerlingen
meestal een groot voordeel. In de brugklas krijgen de vwo-leerlingen
een introductie op het Grieks en Latijn, zodat zij een weloverwogen
beslissing kunnen nemen of zij willen overstappen naar deze afdeling.
Het is in de onderbouw helaas niet mogelijk om het gymnasium te
combineren met het technasium. In de bovenbouw is de combinatie
gymnasium-technasium wel mogelijk. Deze leerling krijgt dan, wanneer hij
slaagt, een gymnasium- en een technasiumdiploma.
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technasium

De technasiumafdeling op het Newmancollege is uniek voor Breda en omgeving. Deze afdeling is bestemd voor
havo-leerlingen en vwo-leerlingen met belangstelling voor technologie en vormgeving. Bijzonder aan deze afdeling is
dat de leerlingen een behoorlijk deel van hun onderwijstijd besteden aan het vak Onderzoek en Ontwerpen. Ze doen dat
in de vorm van groepswerk. Ze ontwikkelen mogelijke oplossingen voor reële problemen die worden aangedragen door
een bedrijf of maatschappelijke instelling.

Technasium
Het technasium is een onderwijsstroom voor leerlingen met belangstelling voor technologie en vormgeving. Het
zijn creatieve denkers en handige doeners. Zij volgen het vak onderzoek & ontwerpen (O&O) waarbij de leerlingen
vaardigheden ontwikkelen om complexe problemen op te lossen: zij werken als ‘young professionals’ aan hun
opdrachten. Denk hierbij aan het maken van een probleemanalyse en planning, aan samenwerken en presenteren. Onze
technasiumleerlingen zijn nieuwsgierig en altijd op zoek naar oplossingen voor de meest uiteenlopende problemen.
Leerlingen werken bij deze opdrachten altijd samen in groepjes.

Ons profiel

Voor wie is het bedoeld?
Leerlingen die aan dit profiel voldoen en die met een onverdeeld havo- of vwo-advies de basisschool afronden, komen
in aanmerking voor plaatsing in een van onze brugklassen van het technasium. Daar volgen zij 3 lesblokken per
week het vak O&O, onderzoek & ontwerpen. Wie later in havo 5 of vwo 6 zit, zal dit eindexamenvak afsluiten met een
meesterproef.

Realistische problemen
Technasiumleerlingen werken aan oplossingen voor problemen uit het veld, die door bedrijven en instellingen worden
aangeleverd. Ze maken kennis met het bedrijf en met de beroepsgroep en gaan daadwerkelijk aan de slag met het
bedenken en ontwikkelen van een innovatieve oplossing. Elk project sluiten de leerlingen af met een presentatie voor
de opdrachtgevers, die feedback geven op de ontwikkelde ideeën en werkstukken. De docent begeleidt en beoordeelt
de ontwikkeling van de leerling aan de hand van vooraf opgestelde doelen.

Werkwijze
Onderzoek & ontwerpen is een vak dat werkt met projecten van telkens 8 weken. Gedurende het project wordt de ontwerp- of onderzoekscyclus helemaal doorlopen en krijgt de leerling feedback op voortgang en werkhouding. Door de
leerjaren heen wordt de complexiteit van de projecten geleidelijk opgevoerd. In de hoogste klassen zoeken de leerlingen zelf een opdrachtgever binnen hun interessegebied en schrijven ze een projectplan. Daarna voeren ze in nauwe
samenwerking met de opdrachtgever en een expert uit het HO of WO de opdracht uit.

De afgelopen jaren heeft het Newmancollege zich duidelijk geprofileerd in de
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richting van de bèta-techniek. De ontwikkeling van onze technasiumafdeling
en Bèta Challenge Programma zijn een logisch gevolg van de voortrekkersrol
die onze school al geruime tijd heeft op dit leergebied. Het Newmancollege is
de enige school die in Breda het technasium mag aanbieden.

Voorbeelden van opdrachten
■
Ontwerp een aangepaste fiets voor verstandelijk gehandicapten.
■
Pas een waterpoel bij Chaam zodanig aan dat er een bedreigd dier of een bedreigde plantensoort kan
overleven.
■
Ontwerp een nieuwe werkwijze om kennis op te doen of een vaardigheid aan te leren die past bij de
21ste eeuw.
■
Bedenk hoe we het oppervlaktewater in de binnenstad van Breda kunnen gebruiken tegen ‘hittestress’ tijdens
warme perioden.
■
Onderzoek verschillende dragers in de ontwikkeling van mycelium composiet.

4 Bèta Challenge
Programma

Werkwijze

Voor wie is het?

Het bèta challenge programma is bedoeld voor de mavo-leerlingen,
zodat zij kennis maken met technologie en kunnen ontdekken of
technologie wat voor hen is. Alle leerlingen volgen namelijk het vak
technologie en toepassing (T&T). In dit vak gaan leerlingen aan de
slag met verschillende opdrachten uit de praktijk. Hierdoor krijgen
onze mavo-leerlingen een goed beeld van de vervolgopleidingen in
het middelbaar beroepsonderwijs. Het is niet alleen theoretisch, de
leerling kan ook heel praktisch aan de slag; dat maakt het onderwijs
wel zo aantrekkelijk.

Het Bèta Challenge Programma
wordt gegeven aan alle
leerlingen in de mavo-afdeling.
We bieden de mavo-leerlingen
een programma aan waarin ze
hun talenten op het gebied van
techniek of technologie kunnen
ontplooien. Het programma wordt
ontworpen door onze docenten in
samenwerking met bedrijven.

Het programma bestaat uit
vier opdrachten per jaar die in
groepjes worden uitgewerkt. Deze
opdrachten hebben altijd iets te
maken met techniek of technologie, maar worden ook gecombineerd met andere sectoren,
zoals zorg & welzijn, economie
en groen. Het bijzondere eraan is
dat er altijd bedrijven of instellingen (zoals ziekenhuizen) bij
betrokken zijn. Die zorgen voor
de opdrachten. De leerling gaat
naar die bedrijven toe om te zien
wat voor soort beroepen daar
worden uitgeoefend, zodat ze ook
in gesprek gaan met de mensen
die daar werken. Het grote
voordeel is dat de leerlingen bij
dit vak veel praktische vaardigheden leren, zoals samenwerken,
plannen en organiseren, presenteren, zelfstandig werken, kennis
opzoeken en verwerken.

Voorbeelden van
opdrachten
■ Ontwerp een tuin voor de
sectie biologie waarin leerlingen
kunnen werken, kunnen
onderzoeken en opdrachten
kunnen uitvoeren voor het vak
biologie.
■ Ontwerp voor Perfetti-Van
Melle (snoepfabrikant van o.a.
Mentos) een display om in de
winkels de producten op een
aantrekkelijke manier te kunnen
presenteren.

Typisch Newm a n
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zeventig minuten
Ons onderwijs onderscheidt zich op een tal van terreinen. Een van de belangrijkste is ons rooster
met lessen van zeventig minuten. Dit geeft de docent ruimte om veel gevarieerde werkvormen
aan te bieden en hierdoor zijn de lessen afwisselend en uitdagend. Als de leerling het lokaal
binnenkomt, zal de docent vaak starten met een instructie, waarna de leerlingen aan de slag
kunnen gaan. De docent zal de ene keer kiezen voor een individuele opdracht, waar hij langs kan
lopen en extra hulp kan bieden of nog een vraag kan beantwoorden. Een andere keer kiest de
docent wellicht voor een samenwerkingsopdracht waarbij leerlingen samen aan de slag moeten
met een uitdagende opdracht. De docent zal op deze manier veel informatie opdoen over wat de
leerlingen al weten en kunnen, zonder hierover een toets te moeten geven.
Een brugklasleerling heeft over het algemeen vier en soms vijf lessen op een dag. Hij is óf om
14.25 uur óf om 15.35 uur uit. Door de mogelijkheden die lessen van zeventig minuten bieden,
heeft de leerling tijdens deze lessen al een deel van de stof kunnen verwerken waarna er minder
huiswerk overblijft. Minder leswisselingen per dag zorgen niet alleen voor een minder zware
rugzak, maar ook voor meer rust in het schoolgebouw.

investuur
We starten elke lesdag met een investuur van 35 minuten. Een van de manieren waarop we
onze leerlingen stimuleren om op eigen wijze te leren is door ze zelf de keuze te geven of en
wanneer ze deelnemen aan de investuren. Tijdens de investuren kun je terecht voor een tal van
ondersteunende activiteiten zoals extra uitleg, begeleid studeren voor een toets of hulp krijgen
bij de huiswerkopdrachten die nog onduidelijk waren. Ook zijn dit uitgelezen momenten voor
leerlingen die verdieping van de lesstof zoeken.
Op onze website kunnen de leerlingen zien welke docenten die ochtend aanwezig zijn voor het
I-uren. De leerlingen kunnen zelf de keuze maken bij welke docent ze die ochtend aanschuiven
voor het stellen van hun leervraag. De leerling is dus niet gebonden aan de eigen vakdocent. Zo
zoekt een onderbouwleerling misschien een bovenbouwdocent op, om wat meer uitdaging te
vinden.
Bij aanvang van het schooljaar zullen we de brugklasleerling extra ondersteunen bij het leren
kennen van de i-uren, zodat we hen inzicht geven in de mogelijkheden die onze i-uren hen bieden.
Daarnaast zal de mentor een rol spelen bij het vergroten van het eigen inzicht van de brugklasser
ten aanzien van het eigen leerproces.

toetsing
Voortdurend voeren wij gesprekken met leerlingen, ouders en personeel over de ontwikkeling van het onderwijs op
onze school. Op het Newman kiezen we ervoor om leerlingen niet af te rekenen op kortetermijnprestaties waarbij de
relatie tussen die prestatie en de persoonlijke ontwikkeling op langere termijn onduidelijk is maar om meer aandacht te
besteden aan hun ontwikkeling in meer positieve zin. Met ons toetsbeleid beogen we niet alleen intrinsieke motivatie
en zelfstandigheid te stimuleren maar ook leggen we meer nadruk op de begeleiding tijdens het leerproces.

maatwerk
We willen aansluiten op de persoonlijke capaciteiten en behoeften van iedere leerling. Het is bij ons mogelijk om extra
vakken te volgen, vakken te versnellen of op een hoger niveau af te sluiten. Iedere leerling is uniek en we passen ons
onderwijs daar uiteraard op aan. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk voor een mavoleerling om een of twee vakken op
havoniveau af te ronden of voor een vwo-leerling om examen te doen in een extra vak.

internationalisering
In de derde klas maken leerlingen van het Newmancollege een buitenlandse reis. Er zijn uitwisselingsprogramma’s
naar Denemarken en Italië maar ook bieden we studiereizen aan naar bijvoorbeeld Engeland. Het doel van deze reizen
is de kennismaking met een andere cultuur en wellicht zelfs een ander schoolsysteem. De leerlingen verblijven in
gastgezinnen en maken zo kennis met het dagelijkse Deense of Italiaanse leven. Op inschrijving organiseren we elk jaar
een skireis naar Oostenrijk.

Typisch Newm a n
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projectweken
We zien het als onze verantwoordelijkheid de samenleving binnen onze muren te halen. Een van de
manieren waarop we dat doen zijn onze vakoverstijgende projectweken. Onze projectwerken staan
altijd in het teken van verbinding; verbinden met elkaar, verbinden met de buitenwereld. Het is een
leuke en leerzame manier om te werken aan het leren kennen van jezelf, burgerschapsvorming en
loopbaanoriëntatie begeleiding.

design & multimedia
Het vak design & multimedia spreekt de creatieve talenten van onze leerlingen aan. Het geeft een
extra dimensie aan de traditionele vakken muziek, tekenen en informatiekunde door de moderne
multimedia op alle fronten breed in te zetten. Zij gaan individueel of in groepjes aan de slag met
opdrachten waarin aspecten van muziek, tekenen, audiovisuele vormgeving en informatiekunde
worden verwerkt. Groepswerk doet een beroep op de sociale vaardigheden van de leerlingen; samenwerken en elkaar beoordelen maken deel uit van de projecten. Alle leerlingen van klas 1 tot en
met 3 hebben D&M op hun rooster staan.

X-tijd
ICT, Kunst en cultuur, Sport en Studie-ondersteuning korten we af als IKSS oftewel X-tijd. De X
staat ook voor eXtra. Het Newman geeft leerlingen na school de gelegenheid om computergericht,
kunstzinnig, cultureel, sportief of studerend bezig te zijn. De activiteiten zijn uiteenlopend zoals:
keyboard spelen, cursus DJ, schaken, voetbal, fotografie, orkest en toneel/theater.

BBO/HOT
BBO en HOT staan voor Bovenbouwleerling Begeleidt Onderbouwleerling en Huiswerk Onder
Toezicht. Leerlingen kunnen bijles krijgen van daarvoor geselecteerde bovenbouwleerlingen die
daarbij worden begeleid door hun docenten. Voor deze vorm van bijles vragen we aan de ouders
een beperkte vergoeding. Ook kunnen leerlingen ervoor kiezen om op school onder toezicht hun
huiswerk te maken.

On ze activ iteiten
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cultuur
Theater-, muziek- en dansuitvoeringen zijn niet
weg te denken op het Newmancollege.
Newman Spotlight biedt uiteenlopende talenten
een podium zodat zij de sterren van de hemel
kunnen spelen. Het brugklastheaterspektakel
onder leiding van Scapino zorgt elk jaar voor
plezierige uurtjes voor zowel de spelers als het
publiek.

Lego League
De First Lego League is een internationale
wedstrijd voor technasiasten. Op vrijdagmiddag
wordt er op school hard gewerkt om een volledig
autonome robot te ontwerpen, programmeren en
bouwen.

debatclub
Het Newmancollege neemt jaarlijks deel aan
verschillende debatwedstrijden en is ook
mede-organisator van het Stedelijk Debat van
Breda. De debatgroep oefent wekelijks onder
leiding van drie docenten en enkele keren per
jaar nodigen we een specialist uit voor een
workshop. Elke leerling uit de bovenbouw
havo/vwo die wil meedoen is welkom, tot de
groep vol zit (maximaal 14 plaatsen). Er wordt
alleen geselecteerd op inzet en enthousiasme.

sport
Sport speelt een belangrijke rol op onze school.
Onze gymsectie organiseert tal van wedstrijden
zoals onderlinge toernooien voetbal, volleybal,
basketbal en hockey. Leerlingen kunnen
verschillende trainingen volgen met het oog
op de Olympic Moveskampioenschappen. De
actieve sportcommissie biedt buiten de lessen
om allerlei mogelijkheden om te sporten.

schoolkrant
Regelmatig verschijnt onze prachtige
schoolkrant De KeteN die onder begeleiding
van een docent door enthousiaste leerlingen
wordt samengesteld en uitgegeven.

MEP
Waar afstanden alsmaar kleiner worden,
wordt ons blikveld steeds ruimer. Een reden
temeer om onze oudere leerlingen ook over
de landsgrenzen heen te laten kijken. Zij
kunnen deelnemen aan het MEP, het Model
European Parliament. Hier gaat een groep
leerlingen van verschillende scholen in
Noord-Brabant en Vlaanderen aan de slag in
commissievergaderingen met casussen die op
dat moment spelen binnen de Europese Unie.

(voor)lezen
De enthousiaste lezers kunnen zowel in de onder- als
bovenbouw aan hun trekken komen. In de brugklas
doen we mee aan de voorleeswedstrijd Read2Me.
Ook kunnen enthousiaste lezers deelnemen aan
de Jonge Jury in de onderbouw en aan de leesclub
in de bovenbouw. Hierbij worden leeservaringen
uitgewisseld, maar er staan ook uitstapjes naar
lezingen en workshops op het programma.

Leerlingenraad
Het Newmancollege kent een actieve leerlingenraad
die samen activiteiten organiseren rondom
Sinterklaas, Valentijnsdag en uiteraard organiseren zij
ook de zeer gezellige schoolfeesten!

FTC
De First Tech Challenge, in het kort FTC, is een internationale roboticawedstrijd. Bij FTC moet je zelf vanuit het
niets een robot bouwen, programmeren en besturen.
Het draait ook om teambuilding, proces en presentatie.
De wedstrijden worden gespeeld op een veld van 3 bij 3
meter. Op het veld moet de robot opdrachten uit kunnen
voeren en daar krijg je punten voor. Het team met de
meeste punten wint. De wedstrijd wordt georganiseerd
door FIRST (For Inspiration and Recognition of Science
and Technology). Het doel van FIRST is om jongeren
kennis te laten maken met techniek.

GSA
Op het Newmancollege hebben we een actieve Gender
and Sexuality Alliance (GSA). De GSA is een groep
leerlingen en docenten die samen acties op school
organiseert en er zo voor zorgt dat het Newmancollege
een veiligere plek wordt voor alle leerlingen, ongeacht
je gender of seksualiteit. Door deze acties te
organiseren laten we zien dat wij als school iedereen
van de lhbtqi+ gemeenschap steunen.

International
award for young
people
Leerlingen kunnen vanaf de derde klas deelnemen aan
een mooi verrijkingsprogramma: The International
Award for Young People (in meer dan honderd landen
bekend onder de naam The Duke of Edinburgh
Award). Het programma stelt leerlingen in staat op
een gestructureerde manier persoonlijke doelen te
formuleren en binnen een bepaalde tijd te behalen.
Het gaat hierbij om doelen op het vlak van sport,
een bijzondere vaardigheid en vrijwilligerswerk. Het
uitdagende slot is een tweedaagse expeditie.
Het geheel wordt afgesloten met een feestelijke
uitreiking van de Awards, bijgewoond door ouders
en mededeelnemers van een aantal andere
Noord-Brabantse scholen.

Onze leerlingen,
onze zorg
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Iedere leerling wordt begeleidt door een mentor. Leerlingen met een specifieke
hulpvraag kunnen bovendien in aanmerking komen voor extra begeleiding door een
medewerker van het ondersteuningsteam. Binnen dit team werken counselors en
ambulant begeleiders die leerlingen coachen en het docententeam ondersteunen.

7.1
mentoren
De mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. Tijdens de wekelijkse studieles is er aandacht
voor de begeleiding op sociaal-emotioneel vlak, ondersteuning bij loopbaanoriëntatie en het ontwikkelen van
studievaardigheden.
7.2
intern vertrouwenspersonen
Hier kunnen leerlingen en ouders terecht als het gaat om ongewenst gedrag op het gebied van discriminatie,
vergaande pesterijen, ongewenst gedrag en seksuele intimidatie.
7.3
extra faciliteiten coördinatoren (EF-coördinatoren)
Begeleiden leerlingen die op basis van een beperking gebruik mogen maken van extra faciliteiten.
7.4
decanen
In alle afdelingen worden leerlingen voorbereid met behulp van loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Ze bezoeken open
dagen van de verschillende mbo’s, hbo’s en universiteiten. Ook worden er verschillende activiteiten georganiseerd
zoals workshops, voorlichtingsdagen en oriëntatiemiddagen om leerlingen goed voor te bereiden op de keuze voor
hun vervolgstudie. De decanen gaan ook met leerlingen persoonlijk in gesprek om hen te ondersteunen bij eventuele
vragen die zij hebben rondom hun studiekeuze. Ook organiseren zij ouderavonden om ouders ook zo goed mogelijk te
informeren en te betrekken bij de studiekeuze van hun zoon of dochter.
7.5
faalangstreductietrainers/rots & water-trainers
Wij bieden faalangstreductietraining aan. Tijdens deze trainingen is het doel leerlingen handvatten te geven en om grip
te krijgen op de negatieve gevoelens rondom schoolprestaties. De leerlingen zullen tijdens de bijeenkomsten informatie
krijgen over wat faalangst is, inzicht krijgen in eigen faalangst, ontspanningsoefeningen aanleren en ze zullen leren hoe
ze negatieve gedachten om kunnen buigen in positieve gedachten.
Rots en Water is een psychofysieke training (via een actieve en fysieke spellen) voor het aanleren van sociale
vaardigheden. Vanuit zelfvertrouwen gaat het makkelijker om samen te werken.

verschillende communicatiekanalen. U kunt hier informatie

om ervoor te zorgen dat iedereen zich binnen de school fijn en

vinden over uw kind, maar ook over de gang van zaken op

veilig voelt. De regels die hierop betrekking hebben, zijn vastgelegd

school, zoals onze activiteiten, ouderavonden en dergelijke.

in het leerlingenreglement, het leerlingenstatuut, de regels met
betrekking tot de veilige school en de klachtenregeling. Al deze
regelingen kunt u inzien op onze website.

Wij informeren u over de gang van zaken via:
de schoolgids op onze website ■
onze site ■
de maandelijkse nieuwsbrief ■

■ drie rapporten per schooljaar
■ Magister
■ het pedagogisch manifest

Wij horen graag de mening van de ouders en de leerlingen. Wie mee
wil praten over de school, is dan ook van harte welkom in een van de
volgende commissies:
de oudercommissie ■
de medezeggenschapsraad ■

■ de leerlingenraad

Overblijven
Alle leerlingen blijven op school over en kunnen zowel in de overblijfruimte, de aula en het atrium
als buiten op en rond het kunstgrasveld pauzeren. Leerlingen uit de onderbouw mogen in de
pauzes of bij lesuitval gedurende de schooldag het schoolterrein niet verlaten. Voor leerlingen uit
de bovenbouw geldt deze regel tot na de middagpauze.

Uitvallende lessen
Als vooraf bekend is dat een docent afwezig zal zijn, probeert de roostermaker de uitvallende les
te verschuiven naar het begin of het einde van de dag, zodat de leerlingen later op school kunnen
komen of eerder naar huis kunnen. Wanneer dit niet lukt, zal de uitvallende les omgezet worden
in een tussenuur. Tijdens een tussenuur kan er gewerkt worden in de stilteruimte of de studiezaal
of kan er gekletst worden met klasgenoten in het Atrium. Roosterwijzigingen die al bekend zijn,
worden daags tevoren om 17.00 uur via Magister doorgegeven.

Onz e afsp ra ken

Uiteraard hanteren we binnen onze school ook enkele afspraken
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8 Onze communicatiekanalen

Om u op de hoogte te houden, maken wij gebruik van

Aan meld ing

newman
college
r.-k. scholengemeenschap voor mavo, havo,
technasium, atheneum en gymnasium
Verviersstraat 4, 4826 HT Breda

In de aanmeldingsprocedure voor de brugklas
neemt de basisschool een belangrijke plaats in.
Deze begeleidt de ouders en de leerling bij de
keuze van het juiste onderwijstype. Het advies
van de basisschool is voor het Newmancollege
het belangrijkste criterium om te een leerling te
plaatsen.
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De data die van belang zijn in de
aanmeldingsprocedure vindt u op onze website
onder de knop ‘groep 7 en 8’.

telefoon
e-mail
website
afdelingsleider
brugklas
tekst
foto’s
icoontjes
ontwerp
drukwerk

076-581 04 50
secretariaat@newmancollege.nl
www.newmancollege.nl

B. Koevoets
pr-commissie Newmancollege
UNITED
Flaticon.com
Bente Bakers
Drukkerij West Brabant, Breda

