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Voor ons 

is bijzonder 

heel gewoon 

Vragen? In de chat kan je een 
vraag stellen. Een collega is 
paraat om de vragen de 
beantwoorden binnen de chat.

Is de chat niet genoeg? Dan 
maken een belafspraak.



Onze overtuiging
• Kinderen hebben recht op het beste onderwijs. 

• Wij vinden dat dit juist ook geldt voor leerlingen 

die leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) 

nodig hebben. 

• Lwoo, dat doe je er niet ‘even bij’.

• Ook leerlingen met een vmbo kader-tl of vmbo-tl 

advies zonder lwoo, die wat extra aandacht 

nodig hebben, zijn van harte welkom op onze 

school.

Op deze overtuiging hebben wij 

onze school gebouwd.





Ons inzicht
De ervaring leert: 

• Kinderen die een lwoo-indicatie hebben of 

extra aandacht behoeven, lopen kans om op 

een vmbo, die lwoo er alleen maar bij doet, 

een buitenbeentje te worden.

• Deze kinderen lopen daar vaker vertraging op 

of ervaren persoonlijke problemen.

• Nogmaals: lwoo, dat doe je er niet ‘even bij’.



Wie zijn wij?
Een reguliere vmbo die van lwoo haar 

vak/specialiteit heeft  gemaakt:

• Van mavo tot en met vmbo-basis. Leerlingen 

met vmbo kader-tl of vmbo-tl advies zonder 

lwoo, die wat extra aandacht nodig hebben, zijn 

van harte welkom op onze school.

• Korte lessen en kleine klassen.

• Gespecialiseerd en hecht team.

• Intensieve persoonlijke begeleiding door 

pedagogische en psychologische professionals 

(maatwerk).

• Gelijkwaardige behandeling: bij ons is niet 

iemand bijzonder, bij ons is iedereen het.







Onze voordelen
Wat levert dit de leerlingen op?

• Een fijne schooltijd. 

• Groeiend zelfvertrouwen.

• Toekomstperspectief.

• Een vmbo-diploma om trots op te zijn. 

Daar heeft iedere leerling gewoon recht op!



Onze dagelijkse praktijk
• Elke dag van 8.30 uur tot 15.15 uur. 

• Korte spanningsboog: 45 minuten per lesuur.

• Elke leerling heeft weektaken.

• Er zijn twee lesuren per dag beschikbaar om vrij 

te besteden aan sporten, knutselen, dansen, 

mentorgesprek, etc. 

• Onderbouw: een eigen lokaal.

• Onderbouw en bovenbouw: gescheiden pauzes.

• Geen tussenuren.

• Goed voor het brein: drie lesuren gym per week.

• Huiswerkbegeleiding.

Leerlingen met een lwoo-indicatie voelen 

zich thuis bij College St. Paul.



Mentor
• Startgesprek.

• Gesprek met de gehele groep. 

• Individuele gesprekken.

• Weektaken en magister zijn duidelijk en 

zichtbaar voor ouders en leerlingen. 

• Contact met de ouders is intensief.



Kennismakingsdagen
• Teamsporten.

• Speurtocht door de wijk. 

• Met de fiets naar Duinrell: 

met ongeveer 12 leerkrachten en 70 leerlingen.

De eerste vriendschappen worden gesloten! 



Ons bewijs
• Instroom boven of op advies basisschool. 

• Bijna elk jaar 100% geslaagden.

• Vloeiende doorstroom naar havo of mbo.



Samenvattend
College St. Paul is dé  

expert en dus de beste 

keuze voor leerlingen met 

een lwoo-indicatie.



Geïnteresseerd?

U kunt zich bij ons aanmelden van

zaterdag 13 februari tot en met vrijdag 5 maart.

(Uw aanmelding moet op 5 maart vóór 16.00 uur 

bij ons binnen zijn.)

Onze administratie is open op alle schooldagen 

van 8.00 tot 16.00 uur.



Op collegestpaul.nl staan 

links naar verschillende

belangrijke onderdelen

van onze school.

Hier kunt u al uw vragen 

stellen.



Dank 

voor jullie 

aandacht!



Ons verblijf in Duinrell



Wat gaan wij zoal doen?


