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Vrijeschool leerroute Het Corberic heeft een 
eigen ingang in locatie De Marke, dit is aan de
 
Laan van Borgele 60
7415 DJ Deventer
T: 0570 504680
E: info.demarke@ettyhillesumlyceum.nl 

Leerroute vrijeschool onderwijs
mavo, onderbouw havo 

en onderbouw vwo

Samen ontdekken 
hoe uniek je bent
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Marion Hoogeslag, moeder van 
Jaap

“Het is moeilijk uit te leggen 
waarom, maar De Boerhaave 
geeft ons en Jaap een goed 

gevoel. Hij is hier echt op 
zijn plek en krijgt net even 
die extra uitdaging die hij 

nodig heeft.”

Leerling Tibe Hendriks
”Op Het Corberic doen we veel projecten. 

Dat is leuk omdat je veel zelf maakt. 
Ik heb met klasgenoten een Marsbasis 
ontworpen en gemaakt. Dan leer je niet 

alleen over het universum,  maar 
ook over hoe je zou kunnen of 

willen leven op Mars.”

De boeken opzij
Prestaties zijn op Het Corberic net zo 
belangrijk als de weg ernaartoe. Een 
mooi rapport is leuk, maar wat heb je 
nou echt geleerd? Daarom doen we 
liever themaweken dan toetsweken, 
waarbij we de boeken even links laten 

liggen en een leuk thema 
met elkaar onderzoeken. 
Of buitenweken waarin 
duurzaamheid en de natuur 
centraal staan. En natuurlijk 
vieren we samen verschillende 
jaarfeesten. 

Het Corberic is mavo, havo en vwo, 
geïnspireerd op vrijeschoolonderwijs. 
Dat betekent niet dat je mag doen wat 
je wilt, maar je krijgt wel de kans om 
“je eigen ik” te ontwikkelen. Wie ben 
je, waar sta je in het leven en waar wil 
je naar toe? En natuurlijk helpen wij 
je daarbij. Binnen en buiten de muren  
van de school dagen we je uit om te 
worden wie je kan zijn.

Creatief zijn: meer dan alleen leuk
Om jezelf te ontwikkelen, moet je veel 
uitproberen. Hoe weet je nou of je goed 
bent in houtbewerken als je het nooit 
doet? Daarom krijg je veel creatieve vakken 
op Het Corberic. Tuinbouw, koken, tekenen, 
schilderen, metaalbewerken, textiel, 
theater en ga zo maar door. Niet voor de 
leuk (al is het dat wel ), maar omdat je 
jezelf ontwikkelt op allerlei gebieden. We 
zouden samen ontdekken hoe bijzonder je 
bent, weet je nog?

Leren doe je overal
Een voorbeeld maakt misschien veel duidelijk. Wiskunde kun je 
leren in de klas. Je denkt al snel aan boeken en een schoolbord met 
formules. Maar wiskunde kun je ook op andere plekken leren. Daarom 
gaan we naar buiten. Hoeveel auto’s rijden over de rotonde, met 
welke snelheid en waar slaan ze af? Of wat dacht je van een lesje 
Nederlands in de schouwburg? Leren doe je namelijk overal. 

Een hechte groep
Minstens zo belangrijk als jezelf leren kennen, is elkaar 
leren kennen. Omdat het vertrouwd voelt om steeds 
dezelfde mensen om je heen te hebben, zit je twee of 
misschien wel drie jaar met dezelfde klasgenoten in een 
groep. Ook je mentor blijft dan dezelfde. Zo leer je elkaar 
goed kennen en ontstaat er een hechte groep waarin jij je 
prettig en veilig voelt. Superfijn toch?

Raken, kraken en maken
Als jij het beste uit jezelf wilt halen, 
moet je wel je hersens laten kraken. 
Laat dat maar aan de inspirerende 
docenten over. Dikke kans dat je 
enthousiast raakt van de uitdagende 
lesstof die past bij jouw leerstijl en 
jouw niveau. Wij doen het raken, jij laat 
je hersens kraken en zo kunnen we 
samen mooie dingen maken. Deal?

Jij bent bijzonder. Waarom zou jouw school 
dan gewoontjes zijn? Op Het Corberic doen 
we het net even anders. Geen standaard 
lesstof die je moet leren, maar jouw eigen 
enthousiasme, inspiratie en talent als 
uitgangspunt. Zullen we samen ontdekken 
hoe bijzonder je bent?

Yno Hendriks, vader van Tibe
”Het Corberic geeft veel ruimte voor eigen 

invulling, creativiteit, verwondering en 
samenwerking. Dat past goed bij Tibe want hij 
laat graag op een verrassende manier zien wat 

hij geleerd heeft.  Zo blijft leren leuk.”  

Mentor Ninke Beunk
”In de brugklas is je eigen plek vinden en 

elkaar accepteren heel belangrijk. Elk kind 
moet zichzelf kunnen blijven. Dat helpt bij 
goed op school functioneren. Ik stimuleer 

ze vooral om hun eigen kracht te 
ontdekken op allerlei gebieden.”

”Niet over hem, maar met hem”


