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Het gevoel dat je welkom bent en
dat je gekend wordt: daar staan
wij voor. Jouw mogelijkheden? We
houden er altijd rekening mee.
Dit is een open, christelijke
school. Dat betekent dus dat echt
iedereen mag zijn wie hij of zij is.
Ja, jij dus ook.
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Rotterdam
en jij
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Onze stad Rotterdam is een prachtige,
internationale stad! Rotterdam heeft
veel te bieden. Ook voor jou! Op
Melanchthon Schiebroek gaan we met
jou op zoek naar jouw kansen om
gelukkig te worden in Rotterdam.
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Vernieuwd
schoolgebouw
Ons vernieuwde hoofdgebouw
biedt volop ruimte voor maatwerk.
In de gangen vind je bijvoorbeeld
heel fijne werkplekken.
En wil je muziek maken?
Er zijn geluidsdichte studio’s
beschikbaar. We hebben prachtige
ateliers voor beeldende vorming
en tekenen.

Jezelf en een ander beter leren
begrijpen: kunst is daarvoor
een perfect instrument. Je
merkt het vanzelf… Als je
jezelf in de ander kunt
verplaatsen, wordt je eigen
wereld groter. Daarom krijg je
bij ons alle ruimte om je
creatief te ontwikkelen.

SPRT

Kies hier •

dit is sfeer!
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Een 8.8
scoren
voor
geluk:
zo doe
je dat
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Bij ons is er altijd ruimte om
huiswerk te maken. Neem maar
eens een kijkje in ons Open
Leercentrum… En wil je iets
extra’s? Voor huiswerkbegeleiding
werken we samen met Lyceo,
terwijl onze ouderejaars
leerlingen bijles geven (hier zijn
extra kosten aan verbonden).

Extra vaardigheden die na je diploma goed
van pas komen… Maak kennis met de
Melanchthon Masters. Verschillende
vakken en disciplines komen in dit extra
programma samen. Interessant: je
ontdekt hier hoe de vakken met elkaar in
verbinding staan.

Ben jij uniek? Wij weten het
antwoord: JA! Daarom
stimuleren we je om je
talenten in te zetten en de
stuurman of –vrouw van je
eigen leven te worden.
Straks kun je namelijk als
geen ander rekening houden
met je omgeving en zo altijd
gaan voor een win-win
situatie. En dat helpt weer
om een sterke leider te
worden…

kies voor
geluk
als je
van geluk
houdt.

Huiswerk: zo dus!

Melanchthon Masters
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Voorzieningen van nu
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Het digitale tijdperk biedt ons
zoveel mogelijkheden… Bij ons
merk je dat meteen. Melanchthon
Schiebroek biedt een moderne
elektronische leeromgeving met
veel eigen materiaal, gemaakt
door de docenten.
En over docenten gesproken:
sommigen hebben zelfs een eigen
Youtube-kanaal!
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Zit je lekker in je vel?
Dan presteer je beter!
Sporten doen we veel op
Melanchthon Schiebroek.
Zo leer je jezelf en de ander
goed kennen. Je gebruikt
elkaars talent. En dan merk je
vanzelf: samen kom je verder.

BRGKLS

Apart
brugklasgebouw

Jouw weg naar een mooie
toekomst begint bij
Melanchthon Schiebroek.
Bij ons vind je namelijk alles
waar je blij van wordt.
Hoe vind je je geluk op onze
school en welke rol kunnen wij
daarbij spelen?
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Jouw middelbareschooltijd begint...
Hier! De brugklasleerlingen hebben bij
ons een eigen plek in de school. Je volgt
er bijna alle lessen en er is een eigen
pauzeruimte en kantine. Ook handig:
dit gebouw is verbonden met het
hoofdgebouw. Daar vinden de lessen
van de kunstvakken plaats.
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Fijne docenten
Onze docenten zijn de mensen
met wie je samen op reis gaat
naar jouw geluk. Ze zijn enthousiast en bevlogen: ze houden van
hun vak. Je krijgt veel individuele
aandacht binnen en buiten de
lessen. Zo ontdek je op een fijne
manier waar je goed in bent.

Veilige
omgeving
Voel je thuis en veilig bij ons.
We doen daar echt alles aan.
School is namelijk een plek
waar je vooral gelukkig moet
zijn. Daarom zijn we graag met
je in gesprek, we houden goed
contact. Zo staan we naast
elkaar. Wel zo prettig, toch?

Kies voor
geluk
als je
van geluk
houdt.

Brugklassers geven
ons een 8.8 voor geluk
op school. “Je wordt
gezien, je mag er zijn.
Jij maakt het verschil.”
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