
Yo! Jij bent uniek

Je mag er zijn!

Je wordt gezien!

Op Melanchthon Schiebroek

Ah joh, dat iedereen elke dag 
blij naar school komt of zo...

Gast! Check gewoon die website, 
daar leggen ze het uit 
www.melanchthon.nl/schiebroek

Ja ja dat wist ik al :-)

Nice, jij trouwens ook!

Oké dan... En dat vage 
‘Kies voor Geluk?
Waar gáát dat over?

Zo zo, waarzo dan?

G Y M N A S I U M  -  A T H E N E U M  -  H A V O

G Y M N A S I U M  -  A T H E N E U M  -  H A V O

EEN 8.8 SCOREN
VOOR GELUK
ZO DOE JE DAT!
Onze brugklassers geven onze school 
het rapportcijfer 8.8. Ze komen graag 
naar school. Jouw GELUK staat centraal 
op Melanchthon Schiebroek. Wij geloven 
dat wanneer je lekker in je vel zit, je 
betere resultaten haalt. Wij gaan jou een 
onvergetelijke schooltijd bezorgen op 
Melanchthon Schiebroek.

Op 
weg 
naar 
geluk

Bezoekadres
Van Bijnkershoekweg 97, 3052 PB Rotterdam
telefoon: 010 2854141 
E-mail: schiebroek@melanchthon.nl

Brugklasgebouw
Van Bijnkershoekweg 97a, 3052 PB Rotterdam
telefoon: 010 4180655

Postadres
Postbus 37138, 3005 LC Rotterdam

OPEN DAG
vrijdag 7 februari 2020

DE OPEN LESMIDDAGEN VOOR 
LEERLINGEN UIT GROEP 8
Woensdag 20 november 2019
Woensdag 15 januari 2020
Woensdag 12 februari 2020

Van 13.30-16.15 uur

INFORMATIEAVONDEN VOOR 
OUDERS EN/OF VERZORGER
Woensdag 20 november 2019
Woensdag 15 januari 2020
Woensdag 12 februari 2020

Inloop 19.00 uur
Aanvang 19.30 uur

U kunt voor verdere informatie contact met ons 
opnemen via telefoonnummer 010 2854141 of 
via schiebroek@melanchthon.nl

AANMELDEN DOE JE SNEL VIA
WWW.MELANCHTHON.NL/SCHIEBROEK



Wat 
kies jij?

Melanchthon Schiebroek heeft vier 
soorten brugklassen : havo, havo/

vwo, atheneum en gymnasium. 
In deze basisklassen kun je kiezen 

voor extra sport- of kunstactiviteiten.

We geloven dat wanneer je goed in 
je vel zit, je ook beter kunt leren. Op 
Melanchthon Schiebroek werken we 
daarom vanuit het principe van Jong 
(persoonlijk) Leiderschap. Deze helpen 
je om zelfstandig te leren, beslissingen 
te nemen, in actie te komen en samen 
te werken met anderen. Want een leider 
gelooft in zichzelf én in de ander! In de 
(mentor) lessen komt dit vaak aan bod.

KNST & SPRT!

Binnen ons lesprogramma kun 
je als brugklasleerling of tweede 
klas leerling kiezen voor extra 
Kunst of extra Sport omdat je 
dan lekkerder in je vel zit.

KNST helpt je om anders te kijken naar 
de wereld om je heen.. KNST vraagt 
om creativiteit in denken en doen. In 
de brugklas krijg je wekelijks minimaal 
4 lesuren KNST! Daarnaast kun je nog 
kiezen voor Melanchthon Masters die in 
het teken staan van KNST.

Aan het einde van jouw middelbare schooltijd 
stap jij gediplomeerd, zelfbewust, zelfstandig 
en met oog voor de ander over naar je 
vervolgopleiding.

SPRT is de basis voor een gezond lichaam en 
een gezonde ‘geest’. SPRT helpt je om beter 
te presteren en uitdagingen aan te gaan. 
SPRT leert je om samen te werken in een 
team. Maar bovenal betekent SPRT: plezier! 
In de brugklas krijg je wekelijks minimaal 4 
lesuren SPRT! Daarnaast kun je nog kiezen 
voor Melanchthon Masters die in het teken 
staan van SPRT.

Vernieuwd schoolgebouw

Onze school heeft een eigen 
brugklasgebouw met eigen leslokalen, een 
eigen plein met fietsenstalling, een eigen 
ingang en een eigen brugklaskantine. 
Vanaf klas twee ga je naar ons vernieuwde 
hoofdgebouw.

Check onze website voor meer informatie over:

GELUK . BOOM VAN DE 7 GEWOONTEN . SPRT . KNST 
MELANCHTHON MASTERS . BEGELEIDING WWW.MELANCHTHON.NL/SCHIEBROEK

Melanchthon Masters zijn korte 
ondersteunende of verrijkende 
leerroutes  op diverse gebieden, zoals 
koken, sport, kunst, programmeren. Je 
kiest 4x per jaar 1 of 2 masters uit. Deze 
leerroutes worden aangeboden door 
docenten verbonden aan school of van 
buitenaf. Het lijkt veel op ‘projecten’ die 
je van de basisschool kent.

21ste-eeuwse vaardigheden
Naast kennis leer je vaardigheden 
die belangrijk zijn voor jouw (school)
loopbaan zoals kritisch denken, 
problemen oplossen, communiceren, 
mediawijsheid. We noemen deze 
vaardigheden ook wel “21ste-eeuwse” 
vaardigheden.

Waardevol
Na het behalen van een havo- of vwo-
diploma stappen veel van onze leerlingen 
over naar het HBO of naar Universitaire 
opleidingen. In de toekomst zullen deze 
vervolgopleidingen vragen naar meer 
dan alleen een diploma. Met het volgen 
van Melanchthon Masters kun je later 
aantonen dat je meer hebt gedaan dan 
het gewone.

Voorbeelden van 
Jong Leiderschap 
in onze school

• Spreekavonden waar leerlingen 
de leiding hebben in het gesprek 
tussen ouders, school en henzelf.

• Leerlingen die kiezen voor 
versnelling, verrijking, 
ondersteuning en/of huiswerk 
maken op school.

• Bovenbouwleerlingen die bijlessen 
geven aan onderbouwleerlingen.

• Bovenbouwleerlingen die Masters 
verzorgen in de onderbouw en 
activiteiten begeleiden rondom 
SPRT en KNST.

• Onze Leerlingenraad die meedenkt 
en meepraat over de kwaliteit en 
organisatie van ons onderwijs.

• De projecten ‘Young Impact’ en 
de Sunday Foundation waar 
leerlingen zich inzetten voor 
anderen.
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