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WERELDKLAS

ontdek de veilige uitdaging

Ben jij nog niet helemaal klaar om de stap te zetten naar het voortgezet onderwijs?
Dan is onze Wereldklas echt iets voor jou.
de wereldklas = een tussenjaar
om jezelf verder te ontwikkelen
De overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is
groot. Er verandert veel: een nieuwe school, andere vakken,
meer zelfstandigheid, nieuwe leraren en nieuwe klasgenoten.
Daarnaast moet je ook nog eens een schooltypekiezen. Wordt
het mavo, havo of vwo? Sommige leerlingen hebben behoefte
aan een tussenjaar; een extra jaar tussen de basisschool en de
brugklas in. Daardoor kunnen zij zichzelf verder ontwikkelen,
en zijn ze beter voorbereid op de rest van het voortgezet
onderwijs. Dit tussenjaar heet bij het Arentheem College de
Wereldklas.

de wereldklas = sterker worden
Loop je door het volgen van de Wereldklas achterstand op?
Nee hoor. Je doet er dan wel een jaartje extra over, maar je
ontwikkelt jezelf ook beter. Je groeit en leert beter wat je
wel en niet wilt en kunt. Ook besteed je veel aandacht aan
samenwerken en zelfstandig werken. Je wordt letterlijk en
figuurlijk sterker. Hierdoor wordt het op je vervolgopleiding
gemakkelijker voor je.

de wereldklas = oog voor de wereld
In de Wereldklas besteden we aandacht aan het zogenoemde
UNESCO-gedachtegoed. Dit wil zeggen dat je oog hebt voor
de wereld om je heen. Je leert dat je zelf een groot aandeel
hebt in positieve veranderingen. Denk hierbij aan thema’s als:
vrede, mensenrechten, wereldburgerschap, duurzaamheid
en milieu.

de wereldklas = in velp
Je kiest voor Titus Brandsma omdat wij een veilige,
kleinschalige en ondernemende school zijn. De kwaliteit
van ons onderwijs is hoog. Daarmee vergroot je de kans dat
je in één keer je diploma haalt én kom je ook na onze school
succesvol verder. Wij bieden structuur en wij dagen je uit om
alle jaren iets extra’s te doen. Hierdoor word je bij ons stap
voor stap zelfstandig en wereldwijs. Je kunt bij ons terecht voor
mavo, havo en de Wereldklas.

nu de wereldklas.
maar wat doe je daarna?
In de Wereldklas kun je een jaar langer werken aan je
vaardigheden. Welke school je daarna kiest, bepaal je
zelf. Natuurlijk is het niveau afhankelijk van je resultaten.
Hieronder zie je de doorstroommogelijkheden binnen

het Arentheem College. Je kunt vanaf de basisschool ook
meteen doorstromen naar een van de scholen van het
Arentheem College.
Leerpark Presikhaaf
(praktijkonderwijs, vmbo en mbo)
De Wereldklas

Titus Brandsma
(mavo en havo)
Thomas a Kempis
(havo, atheneum en gymnasium)

wil je meer informatie
over de wereldklas?
Neem dan contact op met de afdelingsleider, de heer Ruud de
Lugt, via wereldklas@arentheemcollege.nl of (026) - 363 38 36.
Of kijk op onze website: ww.arentheemcollege.nl

arentheem college titus brandsma
Reigerstraat 25, 6883 ER Velp
(026) 363 38 36
titusbrandsma@arentheemcollege.nl
www.arentheemcollege.nl
TitusBrandsma
@TitusArentheem

de voordelen van de wereldklas op een rij
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Ons doel is duidelijk: we bereiden je zo goed mogelijk voor op het voortgezet onderwijs. Daardoor presteer je
veel beter. Je zult merken dat je lekker in je vel zit. Dit zijn de voordelen van de Wereldklas:
• Les in een veilige en vertrouwde lesomgeving.
• Veel individuele aandacht omdat de klas klein is.
• Les van een vast (klein) lerarenteam.
• Meer tijd om te wennen aan de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs.
• Meer tijd om te kijken welk niveau het best bij je past.
• Kans om te slagen op het voortgezet onderwijs wordt groter.
• Veel structuur.
• Onderwijs dat precies past bij jouw niveau en behoeftes.
• Meer oog voor de wereld om je heen.
• Het beste uit jezelf halen.

