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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. Het Newman
staat bekend als een open en hartelijke school die goed is in onderwijs én begeleiding, met een sterke
maatschappelijke betrokkenheid. Dat ziet u terug in het aanbod onder én na schooltijd.
Met de start van ons technasium en het Bèta Challenge Programma 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, aantrekkelijke 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.
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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 Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs
Breda en omgeving (SKVOB e.o.).
brugklas
mavo		
havo		
vwo		

278 leerlingen
259 leerlingen
446 leerlingen
374 leerlingen

Totaal 1357 leerlingen

Wij bieden onze leerlingen onderwijs van uitstekende kwaliteit dat gericht is op het behalen van een
waardevol diploma. Belangrijke elementen die tot de kwaliteit van ons onderwijs bijdragen, zijn:
■
■
■

de intensieve samenwerking tussen leerlingen, ouders en docenten;
onze zorg voor een veilige en ordelijke omgeving;
de ontwikkeling van het verantwoordelijkheidsgevoel van onze leerlingen voor hun eigen leerproces
en hun eigen toekomst.
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Onderwijs in ontwikkeling

We zien het als onze verantwoordelijkheid de samenleving binnen onze muren te halen. Hierbij hebben we ons
de laatste jaren ontwikkeld tot een school die zich op verschillende terreinen duidelijk onderscheidt.
Zo geven wij bijvoorbeeld lessen van 70 minuten. Dat geeft de docenten de mogelijkheid veel afwisselende
en uitdagende werkvormen aan te bieden. Een brugklasleerling heeft over het algemeen 4 en soms 5 lessen
op een dag. Hij is óf om 14.25 uur óf om 15.35 uur uit. Door de mogelijkheden die lessen van 70 minuten
bieden, heeft de leerling tijdens deze lessen al een deel van de stof kunnen verwerken waarna er minder werk
voor thuis overblijft. Een voordeeltje dat de leerlingen nogal aanspreekt, de rugzak is lang niet zo zwaar.
We willen aansluiten op de persoonlijke capaciteiten en behoeften van iedere leerling. De ene leerling heeft
behoefte aan extra vakondersteuning, de ander wil sneller, zelfstandiger of op een hoger niveau werken.
Iedere leerling is uniek en we passen ons onderwijs daar stap voor stap op aan. We starten elke lesdag
met een invest-uur van 35 minuten. Leerlingen mogen zelf kiezen waaraan ze tijdens de invest-uren hun
tijd aan besteden. Het kan gaan om ondersteuning voor een bepaald schoolvak of bijvoorbeeld taal- en
rekenvaardigheden, daarnaast ook om verbreding/verdieping van lesstof, begeleiding bij het maken van
opdrachten.

In het schooljaar 2016-2017 is ons beleid met betrekking tot toetsing en beoordeling van leerlingen ingrijpend
gewijzigd. In het jaar daarvoor hebben we gesprekken gehad met leerlingen, ouders en personeel over de
ontwikkeling van het onderwijs op onze school.
Een belangrijk aandachtspunt dat daaruit is voortgekomen is de voortdurende toetsdruk die leerlingen
ervaren. Er wordt veel getoetst en de leerlingen voelden voortdurend dat ze afgerekend werden op
datgene wat ze niet beheersten. Zij gaven aan meer aandacht te willen voor hun ontwikkeling in positieve zin.
Dat was voor ons herkenbaar. Leerlingen werden voortdurend afgerekend op kortetermijnprestaties waarbij
de relatie tussen die prestatie en de persoonlijke ontwikkeling op langere termijn onduidelijk was. Met het
nieuwe toetsbeleid beogen we een lagere toetsdruk voor de leerlingen met meer nadruk op de begeleiding
tijdens het leerproces.
2.1
Kunst en cultuur op het Newmancollege
In de onderbouw volgen alle leerlingen het vak design & multimedia. Daarin worden de vakken tekenen,
muziek en informatiekunde gecombineerd. Deze combinatie vormt een creatieve uitdaging voor onze
leerlingen die er hun kunstzinnig talent kunnen ontwikkelen. Verderop in deze brochure leest u daar meer over.

Onze leerlingen volgen op de mavo vanaf klas 3 het vak audiovisuele vormgeving; in havo 4 en vwo 4 kunnen
leerlingen kiezen voor het examenvak kunst (kunst beeldend of kunst muziek).

Naast onze reguliere vakken bieden we natuurlijk nog veel meer: excursies, de internationale uitwisselingen,
het schoolorkest en de debatclub. De brugklassers hebben elk jaar hun eigen dans/drama-productie onder
begeleiding van Jeugd Dans Theater Scapino. Newman Spotlight is elk jaar weer een hoogtepunt.
Dus ook op het gebied van kunst en cultuur is het Newman bijzonder actief.
2.2
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.
Vijf dagen per week kunnen onze leerlingen meedoen aan uiteenlopende activiteiten zoals: keyboard spelen,
cursus DJ, schaken, voetbal, fotografie, orkest en toneel/theater.
2.3
HOT/BBO/Homework College
Deze afkortingen staan voor Huiswerk Onder Toezicht en Bovenbouwleerling Begeleidt Onderbouwleerling.
Leerlingen kunnen ervoor kiezen om op school onder toezicht hun huiswerk te maken. Ook kunnen zij bijles
krijgen van daarvoor geselecteerde bovenbouwleerlingen die daarbij worden begeleid door hun docenten.
Alleen voor de bijles vragen we aan de ouders een beperkte vergoeding.
De school heeft ook een particulier huiswerkinstituut binnen haar deuren: het Homework College.

■ Beeld: fotografie opdracht brugklas
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Onze afdelingen

3.1
brugklas
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.
3.2
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).
In mavo 3 krijgen de leerlingen de gelegenheid om deel te nemen aan een reis naar het buitenland.
Op onze school vormen op de mavo leerjaar 3 en 4 één geheel. In principe kunnen de leerlingen niet blijven
zitten in leerjaar 3. Het kan voorkomen dat een leerling aan het eind van het derde jaar een achterstand
moet wegwerken voordat hij zijn studie in leerjaar 4 kan vervolgen.
3.3
havo
In onze havo-afdeling bereiden we de leerlingen voor op een succesvolle instap in het hbo.
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.
Op het gebied van de loopbaanoriëntatie bieden we onze havoleerlingen diepgaande begeleiding.
Door een uitgekiend en uitgebreid onderwijsaanbod, zowel binnen als buiten de school, zorgen we ervoor dat
uw kind op een passende vervolgopleiding terecht komt. Onze intensieve contacten met hbo’s maken het
mogelijk om via workshops, gastlessen en bezoeken aan vervolgopleidingen onze leerlingen voor te bereiden
op de keuze die zij uiteindelijk maken.
Op havo en vwo bieden wij, bij voldoende belangstelling, Spaans in de X-tijd 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.

3.4
vwo
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). 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.
Wij dagen leerlingen op het vwo altijd uit om hun interesses te verbreden, hun kennis te verdiepen, te werken
aan hun analytische en reflectieve vaardigheden en onderzoeksvaardigheden.
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.
Daarnaast bereiden de leerlingen zich met behulp van het programma
loopbaanoriëntatie en -begeleiding bewust voor op de vervolgopleiding. Ze bezoeken open dagen van
de verschillende universiteiten, universitaire docenten en studenten geven gastlessen op onze school en
leerlingen brengen in klassenverband een bezoek aan de Universiteit van Tilburg en de
Technische Universiteit Delft.
Het is ook mogelijk dat leerlingen in vwo 5 en 6 colleges volgen aan de universiteit en voor de gevolgde
vakken een vrijstelling krijgen als zij de betreffende studierichting later zullen kiezen. Elk jaar maken leerlingen
van deze mogelijkheid gebruik. Van de universiteiten horen we dat onze oud-leerlingen het bovengemiddeld
goed doen en daar zijn we heel trots op.
3.5
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.
3.6
Béta Challenge Programma
Voor havoleerlingen en vwo-leerlingen met belangstelling voor techniek of technologie hebben we het
technasium. Maar voor de mavoleerling hebben we ook een uitdagend programma op het gebied van
technologie ontworpen. Alle leerlingen in de mavoafdeling krijgen tot en met het 3e leerjaar het Bèta
Challenge Programma. Daarna kunnen leerlingen ervoor kiezen examen te doen in het vak technologie en
toepassing. Het Newmancollege mag dit vak samen met 32 andere scholen in Nederland aanbieden.
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Onze leerlingen, onze zorg

Bij goed onderwijs hoort zeker extra aandacht voor leerlingen die dat nodig hebben. In onze organisatie zijn
daarbij betrokken:
■
mentoren
■

schoolcounselors/vertrouwenspersonen

■

decanen

■

coördinator extra faciliteiten

■

faalangstreductietrainers/rots & water-trainers

■

leerlingcoaches

■

ambulant begeleiders

Leerlingen kunnen extra begeleiding krijgen in de invest-uren. De extra begeleiding van leerlingen is in het
dagrooster opgenomen. Leerlingen die structureel meer aandacht nodig hebben voor een bepaald vak
worden hierbij ingedeeld. Ook als kinderen een speciale hulpvraag hebben, willen wij graag, in overleg met
de ouders en de leerkracht van de basisschool, onderzoeken of een plaatsing op het Newmancollege tot de
mogeljkheden behoort.
Het Newmancollege kent een zorgbreedtecommissie. Deze commissie is onder andere verantwoordelijk voor
het beleid ten aanzien van de leerlingenbegeleiding, de kwaliteitsbewaking van de verleende zorg en de
coördinatie van begeleidingsvormen.

■ Beeld: fotografie opdracht brugklas
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Activiteiten

5.1
schoolkrant
Regelmatig verschijnt onze prachtige schoolkrant De KeteN die onder begeleiding van een docent door
enthousiaste leerlingen wordt samengesteld en uitgegeven.
5.2
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 zorgt elk jaar voor plezierige uurtjes voor zowel de spelers als het publiek.
5.3
sport
Sport speelt een belangrijke rol op onze school. Onze sectie LO organiseert tal van wedstrijden zoals onderlinge toernooien voetbal, volleybal en hockey. Leerlingen kunnen verschillende trainingen volgen met het oog
op de Olympic Moveskampioenschappen. De sportcommissie biedt buiten de lessen om allerlei mogelijkheden om te sporten.
5.4
internationalisering
Leerlingen van de derde klassen komen in aanmerking voor een uitwisselingsprogramma van een week met
scholen in Denemarken en Italië. Het doel van deze uitwisseling is de kennismaking met een andere cultuur
en een ander schoolsysteem. De leerlingen verblijven in gastgezinnen en maken zo kennis met het dagelijkse
Deense of Italiaanse leven.
De leerlingen van mavo 3 maken een meerdaagse reis naar een buitenlandse bestemming.
5.5
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.
5.6
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. Bij FTC draait het niet alleen om het bouwen van
de robot zelf, maar 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.

■ Beeld: fotografie opdracht brugklas
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We houden het helder

Wij zijn van mening dat u en wij gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen voor opvoedende taken. Zoals
u verwacht dat wij ons maximaal inzetten voor uw kinderen, zo gaan wij ervan uit dat uw betrokkenheid zo
groot is dat er een heldere communicatie mogelijk is.
Wij informeren u over de gang van zaken via:
■
deze brochure en onze site
■

de uitgebreide schoolgids op onze website

■

de maandelijkse oudernieuwsbrief

■

drie rapporten per schooljaar

■

de mogelijkheid via Magister de resultaten van uw zoon of dochter in te zien

■

de ouderavonden

■

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

■

het ouderpanel

■ Beeld: fotografie opdracht brugklas
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We blijven bij de les

7.1
We houden ons aan de regels
Wij zien het ook als onze taak bij te dragen aan de individuele ontplooiing en de algemene vorming van de
leerlingen. Een belangrijk onderdeel daarvan is het bevorderen van verantwoordelijkheid ten opzichte van
andere mensen. De regels die hierop betrekking hebben, zijn vastgelegd 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.
7.2
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.
7.3
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 keuze-uur.
Roosterwijzigingen die al bekend zijn, worden daags tevoren om 17.00 uur via Magister doorgegeven.
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Aanmelding

In de aanmeldingsprocedure voor de brugklas neemt de basisschool een belangrijke plaats in. Die begeleidt
de ouders en de leerling bij de keuze van het juiste onderwijstype.
Of en in welke brugklas een leerling wordt geplaatst, is vooral afhankelijk van het advies van de basisschool.
De data die van belang zijn in de aanmeldingsprocedure vindt u op onze website onder de knop
‘nieuwe leerlingen’.

Technasium
Wat is het 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).
Bij het vak O&O ontwikkelen leerlingen vaardigheden 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. Leerlingen die het technasium hebben gevolgd, hebben
daardoor een betere aansluiting met een hogeschool of universiteit.
Technasiumleerlingen zijn nieuwsgierig en altijd op zoek naar oplossingen voor de meest
uiteenlopende problemen.
Omdat projecten altijd in groepjes worden uitgewerkt, is het noodzakelijk dat de leerlingen uitstekend kunnen
samenwerken.

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, doet hierin
eindexamen.

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

Realistische problemen
Technasiumleerlingen werken aan oplossingen voor reële problemen 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.

Opdrachten
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. In de examenklassen voeren de leerlingen hun meesterproef uit.

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.

Technasium

Onze profilering

Bèta Challenge Programma
Wat is het?
Het Bèta Challenge Programma wordt gegeven in de mavoafdeling. We bieden de mavoleerlingen
een programma aan waarin ze hun talenten op het gebied van techniek of technologie kunnen ontplooien.
Het programma wordt ontworpen door de docenten in samenwerking met bedrijven.

Enkele nieuwe opdrachten
Ontwerp een biologietuin 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.

Wat moet je je daarbij voorstellen?
Alle leerlingen in de mavoafdeling krijgen het Bèta Challenge Programma. Op het lesrooster staat dat aangegeven als het vak technologie en toepassing (T&T). Dat is een examenvak. Het programma bestaat uit
vier opdrachten per jaar die in groepjes worden uitgewerkt. Deze opdrachten hebben altijd iets te maken
met techniek of technologie. Het bijzondere eraan is dat er altijd bedrijven of instellingen (zoals bijvoorbeeld
ziekenhuizen) bij betrokken zijn. Die zorgen voor de opdrachten. Je gaat naar die bedrijven toe om te zien wat
voor soort beroepen daar worden uitgeoefend. Je praat ook met mensen van het bedrijf.
Op deze manier heb je drie jaar de tijd om je te oriënteren op technologie en te kijken of het iets voor jou is.
De opdrachten hoeven niet alleen uit technische bedrijven te komen. We werken ook samen met bedrijven
en instellingen uit andere richtingen zoals:
■ zorg & welzijn
■

economisch-administratieve bedrijven

■

bedrijven in de land- en tuinbouw

Enkele belangrijke redenen:
■
Je komt in de loop van de tijd in veel bedrijven en instellingen. Hierdoor zie je wat de wereld van 		
techniek inhoudt en kun je bepalen of het iets voor jou is;
■
Je ontwikkelt tijdens de lessen veel praktische vaardigheden die je later zeker nodig hebt in je ver		
volgopleiding (samenwerken, plannen & organiseren, presenteren, zelfstandig werken, kennis opzoeken
& verwerken);
■
Je krijgt een goed beeld van de vervolgopleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs waardoor je
een betere keuze voor de vervolgopleiding kunt maken;
■
Het is niet alleen theoretisch, je kunt ook heel praktisch aan de slag; dat maakt het onderwijs wel zo
aantrekkelijk.

Bèta Challenge Programma

Waarom wordt T&T eigenlijk gegeven?

Gymnasium
De klassieken
In de lessen klassieke talen leer je echt niet alléén de klassieke talen. Je ontdekt prachtige verhalen en je
maakt kennis met de kunst en cultuur uit de klassieke oudheid.
Je bezoekt een tentoonstelling, af en toe een theatervoorstelling of een archeologisch park zoals Xanten.

Waarom naar het gymnasium?
Het gymnasium staat volop in de belangstelling. En dat is begrijpelijk. Zonder de Grieken en de Romeinen zou
onze wereld er heel anders uitzien. Zonder het Grieks en het Latijn zou je onze taal niet herkennen.
Gewone woorden als ‘auto’ en ‘televisie’ zouden eenvoudigweg niet bestaan. De manier waarop wij tegen
allerlei dingen aankijken, is zelfs voor een belangrijk deel door de Grieken en de Romeinen bepaald.
Wie wat van de Grieken en Romeinen afweet en wie Grieks en Latijn kent, heeft daar bij allerlei vakken heel
veel voordeel van. Vooral natuurlijk bij geschiedenis, cultuur en de andere talen.
De klassieke talen zijn goed voor de algemene ontwikkeling en ze geven meer inzicht in de moderne wereld
om ons heen.
Ook voor veel studierichtingen na de middelbare school is het gymnasium heel waardevol. Daarbij valt te
denken aan juridische en medische opleidingen, talenstudies als Frans, Spaans, Italiaans, literatuurstudies en
natuurlijk culturele studies.

Waarom naar het gymnasium op het Newman?
Wie op onze school naar het gymnasium zou willen, begint in een vwo- of havo/vwo-brugklas.
We geven in de eerste klas nog niet de echte vakken Grieks en Latijn. De vwo-leerlingen krijgen wel
voorbereidende lessen voor de klassieke talen. Dat betekent dat aan het eind van de brugklas duidelijk is wat
de gymnasiumopleiding inhoudt.
Als deze opleiding uiteindelijk toch te zwaar blijkt te zijn, is eventueel en na zorgvuldig overleg, een overstap
naar het atheneum mogelijk.
In de lessen Grieks en Latijn 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.

Leerlingen uit een havo/vwo-brugklas, een vwo-brugklas of een technasiumbrugklas kunnen na de brugklas
de gymnasiumopleiding volgen. In klas 2 en 3 krijgen zij Latijn en Grieks.
Roostertechnisch is het niet mogelijk om tegelijkertijd de lessen op het technasium te volgen.
In de bovenbouw is de combinatie gymnasium-technasium wel mogelijk.
Vanaf klas 4 kan een gymnasiumleerling ervoor kiezen om verder te gaan met beide klassieke talen of met
één klassieke taal in combinatie met het technasiumvak O&O. Deze leerling krijgt dan, wanneer hij slaagt,
een gymnasium- en een technasiumdiploma.
Ook de leerlingen die in de bovenbouw maar voor één klassieke taal hebben gekozen, krijgen een
gymnasiumdiploma.

Gymnasium

Wie kunnen er kiezen voor het gymnasium?

design & multimedia
Wie voor het Newmancollege kiest, krijgt het vak design & multimedia. Je kent ongetwijfeld de vakken
tekenen en muziek. Deze vakken spelen bij D&M een belangrijke rol.

Voorbeelden van opdrachten
■ Je bewerkt foto’s en films
■ Je maakt een animatiefilm
■ Je ontwerpt je eigen game
■ Je zingt met de klas een lied en je bewerkt dat op de computer.
■ Je maakt een reclamefilmpje en/of een radioreclame
Je ziet aan de voorbeelden dat de computer een heel belangrijke rol speelt bij het vak design & multimedia.
Daarom heeft informatiekunde ook een eigen plaats in dit vak.
Verder leer je natuurlijk ook tekenen, zingen en keyboard spelen!

D&M en creatief talent
Het vak design & multimedia spreekt de creatieve talenten van onze leerlingen aan. Het is ontstaan uit
de samenwerking van de docenten die betrokken zijn bij de kunstvakken en bij ict. Zij geven een extra
dimensie aan de traditionele vakken muziek, tekenen en informatiekunde door de moderne multimedia
op alle fronten breed in te zetten. Alle leerlingen van klas 1 tot en met 3 hebben D&M op hun rooster staan.
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.

Wij zijn van mening dat door het gebruik van multimedia in de kunstvakken de leerlingen in de
gelegenheid worden gesteld om op een eigentijdse manier kennis te maken met de wereld van kunst
en cultuur. De combinatie van creativiteit, kennis en vaardigheden biedt de leerlingen een scala aan
mogelijkheden bij het werken aan hun projecten.
Op de begane grond van de nieuwe vleugel is de volledige D&M-afdeling ingericht. Er zijn
geluidstudio’s, een fotostudio, een filmzaal met een greenscreen, een grote werkruimte met pc’s en
lokalen voor informatiekunde en voor het eindexamenvak kunst beeldend/muziek.

Examenvak
Muziek, tekenen, audiovisuele vormgeving en informatiekunde behouden hun eigen plaats in de leerlijn
van D&M. Wanneer de leerlingen naar de bovenbouw van havo of vwo gaan, kunnen zij kiezen voor
‘kunst algemeen’ als examenvak. Ze kiezen dan voor de specialisatie beeldend of muziek.
Ook in de bovenbouw stimuleren wij de leerlingen om gebruik te maken van multimedia.
Op de mavoafdeling kunnen de leerlingen kiezen voor het examenvak audiovisuele vormgeving.

Vervolgopleidingen
De leerlingen krijgen de gelegenheid zich breed te oriënteren op de vervolgopleidingen.
We hebben goede contacten met AKV|St. Joost, het Radiuscollege in Breda en SintLucas in Boxtel.

design & multimedia

Verdieping en verbreding
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