Deventer scholengemeenschap
voor gymnasium, atheneum, havo,
vmbo en praktijkonderwijs
locatie noord

School voor praktijkonderwijs

LEREN DOE JE ZELF
MAAR NIET ALLEEN

locatie zuid

School voor vmbo basis, kader,
mavo en onderbouw havo

WIJ ZIEN JOU ZITTEN

Op Arkelstein ga je op reis langs allerlei beroepen en
vakken. Je leert en ontdekt in je eigen tempo wat je leuk
lijkt. Of je er nu 4 of 6 jaar over doet. Je gaat pas van
school af als je eraan toe bent.

Op De Marke duurt de brugperiode twee jaar (basis/kader,
kader/mavo, mavo/havo). Je zit in een kleine klas met een
vaste groepsdocent en hebt veel praktijklessen. In de
bovenbouw kun je kiezen uit zeven basis/kaderprofielen en
drie mavo-examenprofielen.

School voor onderbouw havo, atheneum, gymnasium
en leerroutes ecolyceum en havo XL

School voor onderbouw vmbo, (tweetalig) havo
en atheneum, isk-onderwijs en mavo

RUIMTE GEVEN, RUIMTE
KRIJGEN, RUIMTE NEMEN

HIER LEER JE JEZELF KENNEN

krijg je op De Boerhaave alle ruimte voor. Niet alleen in de
klas, maar ook veel daarbuiten. En je wilt die kansen ook,
want je houdt van uitdaging.

Leerroute vrijeschoolonderwijs mavo,
onderbouw havo en onderbouw vwo

SAMEN ONTDEKKEN
HOE UNIEK JE BENT

Op Het Corberic gaat alles anders. Wat inspireert je en wat
houdt je bezig? Jouw persoonlijke ontwikkeling staat centraal.
Niet de leerboeken. Onderwijs met hoofd, hart en handen.

Starten op je eigen verdieping, dat voelt veilig . Je talenten ontdekken en leren zoals jij dat het prettigste vindt.
Tweetalige havo en vwo, en een volledige mavo, tot en met
diploma! Dat is Het Stormink in een notendop.

School voor bovenbouw
havo, atheneum, gymnasium

JIJ BENT AAN ZET
Het Vlier bereidt je optimaal voor op hbo of
universiteit. Je hebt veel keuzevakken en activiteiten
buiten de school. Een diploma van Het Vlier is een
heel stevige basis voor je vervolgopleiding.

Kies koers
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