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LES VOOR HET LEVEN

Verrijkt VWO
Wat is dat?

Elke leerling op het Montessori College Twente moet
de kans krijgen om uit te blinken. Dat kan op alle niveaus:
mavo, havo en vwo. Ons onderwijs richten we zo in dat
elke leerling het allerbeste uit zichzelf haalt op haar of
zijn eigen niveau.

Verrijkt vwo

iPad
Doordat onze leerlingen met de iPad werken, ontstaan er ook meer
mogelijkheden; om te leren, om stof te verwerken, maar ook om het

De vwo-leerlingen bieden we veel mogelijkheden, zowel in het

onderwijsaanbod te verbreden en te verdiepen.

tweetalig (TTO) als in het niet-tweetalig onderwijs. Om dat nu nog
concreter te maken bieden we een verrijkt vwo aan. Dat houdt in dat

Verrijkt aanbod

we meer (individuele) mogelijkheden bieden binnen de zes jaar vwo.

Het aanbod binnen verrijkt vwo kan heel breed zijn:

Keuzemogelijkheden

Aanbodgestuurd:

De vwo-leerlingen bieden we de mogelijkheid om diverse verrijkings

• versneld één of meerdere

onderdelen te kiezen. Het Montessori Certificaat maakt zichtbaar welke

vakken afronden

• Lego League
• Russisch

extra onderwijs- en andere activiteiten een leerling heeft gekozen en

• Chinees

• Masterclass op de UT

afgerond. Vanuit onze Montessori identiteit vinden we het logisch dat

• Spaans

• Masterclass op conservatorium ArtEZ

we zoveel mogelijk ‘onderwijs op maat’ ontwikkelen.

• Extra vak(ken)

Pre-U partnerschap

Vraaggestuurd:

We hebben met de Universiteit Twente een intensieve samenwerking.

• versneld één of meerdere vakken afronden

We zien daar een mooie aanvulling op ons aanbod. Sinds enkele jaren

• diverse MOOC*-modules (zoals programmeren, specifiek historische

mogen we ons dan ook een pre-U school noemen.

onderwerpen, architectuur, schrijven)
• een voorbereidende cursus bij een universiteit
Al met al verwachten we dat we onze leerlingen met het verrijkt vwo extra
kansen bieden om te excelleren. Dat is uitdagend voor hen en goed voor
hun ontwikkeling.
Neem voor meer informatie over verrijkt vwo contact op met
Marieke Klein Gunnewiek (M.KleinGunnewiek@osghengelo.nl)

*Een MOOC is een Massive Open Online Course, een cursus die online wordt aangeboden
en waaraan iedereen deel kan nemen.

(4) 2023/24

Lily (onderbouw vwo):
Ik volgde afgelopen jaar op school het ‘verrijkt vwo’
naast de gewone lessen. Vorig jaar heb ik deel
genomen aan een aantal masterclasses op de
Universiteit Twente. Ik heb veel interesses en nieuwe
dingen vind ik leuk om te doen, daarom waren de
masterclasses helemaal iets voor mij.
Ik volgde lessen over een bepaald onderwerp.
Er waren heel veel onderwerpen waar ik uit kon
kiezen, dus er zat altijd wel iets bij voor mij.
Superspannend, want ik volgde deze lessen met
andere leerlingen van zowel onze school als andere
scholen. De lessen werden gegeven door de
Universiteit Twente op het campusterrein.
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