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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 Lisanne Haarman, klas S1 MC
”Het Stormink is een gezellige, mooie school. 
Ik volg het Talentenprogramma. Daar leer 

je veel van. Ik heb er al drie gevolgd: Koken, 
Aandacht Werkt en Theater. Ook mentorlessen 
vind ik fijn. Ik leer positief denken, hoe ik mij 

kan concentreren en waar ik goed in ben.”

Do you speak English?
Voel jij je een echte wereldburger? Spreek 
jij al wat Engels en wil je er écht dagelijks 
mee bezig zijn?  Dan hebben we misschien 
iets leuks voor je: tweetalig onderwijs. 
We zeggen ‘misschien’ omdat het een 
atheneum-opleiding is en je wel een beetje 
taalgevoel moet hebben. Bovendien is het 
best een uitdaging; je krijgt namelijk meer 
dan de helft van je lessen in het Engels! 
Daarnaast ga je oefenen in de praktijk. Door 
te mailen met buitenlandse studenten 
bijvoorbeeld. Are you in for a challenge?

Leren op jouw manier
Wij denken dat jij zelf heel goed 
weet hoe je het beste leert. Daarom 
luisteren we goed naar jou. We 
zijn namelijk een school voor 
persoonlijk leren. Dat betekent 
dat je bij sommige vakken zelf 
bepaalt hoe je leert. Wat je moet 
leren staat vast. Maar de manier 
waarop, die mag je bij sommige 
vakken zelf bepalen. Misschien wil 
je graag iets uit een boek leren, 
maar datzelfde onderwerp bekijken 
op YouTube kan natuurlijk ook. En 
vind je een bepaald onderwerp heel 
interessant, dan verdiep je je daar 
toch gewoon in! Samen kijken we 
wat voor jou prettig werkt!

Waar ben jij goed in?
Cijfers en resultaten zijn belangrijk. Maar 
school is veel meer dan dat! Bij ons op 
school ontwikkel jij je als persoon. Wat 
vind je leuk? Waar liggen je talenten? Het 
antwoord op deze vragen kun je vinden 
bij talentonwikkeling. Daar mag je drie 
uur per week werken aan jouw passie. 
Ben je goed in een sport? Of wil je later 
de muziek in? Sla je slag en leef je uit! 
En hoe gaaf zou het zijn om met een 
paar klasgenoten een film te maken? Of 
aan vrienden te kunnen vertellen dat je 
de hersenen van een walvishaai hebt 
onderzocht? Het kan op Het Stormink. 

De mentor is er voor jou
Anders dan op de basisschool heb je op Het Stormink les van 
meer docenten. Daarnaast kun je altijd terecht bij je mentor. 
Hij is er speciaal voor jou en je klas en helpt je met alles. Lukt 
het met leren? Gaat het goed met je en zit je lekker in je vel? 
Gebruik je jouw talent voldoende? Allemaal vragen die een 
mentor aan je stelt. De mentor leert jou goed kennen en staat 
altijd voor je klaar.

Het Stormink bruist van de energie. 
Het is een grote school, en toch vind 
je razendsnel je plek. Je hebt met je 
klas een eigen verdieping. Eigenlijk 
een schooltje binnen de school. Wel 
zo handig en je voelt je snel thuis. 
Trouwens, wist je dat je in onze 
gezonde schoolkantine de lekkerste 
broodjes gezond kunt eten? 

Petra Tameris, moeder van Lisanne
”We hebben gekozen voor 

Het Stormink onder meer om het 
Expertisepunt. Lisanne heeft ADHD 
en vindt hier rust. Ze maakt er haar 

planning, huiswerk en toetsen. Vanuit 
school is er veel aandacht en hulp. 

Om de twee maanden hebben we een 
gesprek met haar mentor. 

Als er iets is, wordt het 
meteen opgepakt.”

Mentor Laura Hulshof, mentor kader/mavo klas
”Ik vind het erg leuk om mijn leerlingen 

mee te nemen in hun eerste stappen 
naar volwassenheid. In jaar 1 besteed ik 

daarom veel aandacht aan groepsdynamiek. 
Ook buitenschoolse activiteiten als de 

introductiedag, excursies en klassenuitjes 
zijn belangrijk. Je krijgt zo andere 

gesprekken dan in de klas. En we vieren 
altijd samen succesmomentjes.” 

”De talenturen zijn een echte plus.”

Alles is mogelijk
Met een aanbod van vmbo tot vwo kun je alle kanten op. En dan 
hebben we onze internationale schakelklas nog niet eens genoemd, 
waar leerlingen uit andere landen zo snel mogelijk Nederlands leren. 
Uniek in deze regio.

En weet je dat we vanaf 2020 ook starten met mavo 3 en 4 
klassen? We hebben een specifiek mavoprofiel waarvoor je kan 
kiezen en starten kleinschalig. Dit betekent dat je je hele mavo-
tijd gewoon op Het Stormink kunt blijven. Handig en fijn; dan hoef 
je maar één keer te wennen!  Ons mavoprofiel verschilt van de 
profielen op De Marke. Welk profiel je op Het Stormink kiezen kunt, 
hoor je dit najaar.

Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat Het Stormink gewoon goed 
onderwijs biedt. Wij zorgen dat je trots bent op jezelf, welke richting 
je ook kiest.
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