
NAAR 
WELKE 
SCHOOL
GA JIJ
STRAKS?

Doen is het nieuwe denken

www.thorbecke-zwolle.nl

ZWOLLE

Persoonlijk
leren

www.zeven-linden.nl

vmbo B - vmbo K - mavo - 
havo - atheneum 

DEDEMSVAART

Samen investeren in meer 
dan leren

www.thorbecke-zwolle.nl

ZWOLLE

Net zo uniek als jij

basis-kader-gemengde leerweg-mavo-havo-atheneum

WIJHE

www.capellenborg.nl

Zien 
wie je bent

mavo - havo - atheneum

www.mens-en.school

ZWOLLE

tweetalig  |  mavo - havo - atheneum

Discover
your

world

www.capellensg.nl

ZWOLLE

Hier ben ik mezelf

ZWOLLE

Gymnasium (vwo)

JONG CELEANUM www.celeanum.nl

The best in everyone
brede instroom 

 basis - kader 
- mavo - havo 

- atheneum

ELBURG

www.vankinsbergencollege.nlwww.10-14.nl

Kiezen 
wanneer je ‘t weet

vmbo - mavo - havo - atheneum

ZWOLLE
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SPECIAAL VOOR BASISSCHOOLLEERLINGEN
PER VO-SCHOOL ALLE VOORLICHTINGSMOMENTEN!

NAAR WELKE 
SCHOOL 
GA JIJ 
STRAKS?

Jij gaat aan het einde van de basisschool
een keuze maken voor een school in het 
voortgezet onderwijs. Dat is een spannende 
keuze en bijzondere periode voor jou! 

Dus voordat je (samen met je ouders/verzorgers) een school 
kiest, wil je heel veel weten. Daarom willen wij je goed informeren 
over onze scholen. De komende maanden kun je op allerlei
manieren kennismaken met de VO-scholen van OOZ.
Hoe, wanneer en waar kun je vinden op www.ooz-vo.nl.
 

Je wilt goede antwoorden

Wij wensen je heel veel succes en plezier 
met het kiezen van een fijne en goede school! 

Namens alle medewerkers
van de scholen van OOZ

Er is volop keuze! 
Op de scholen van OOZ 

leer en werk je 
verschillend.

Daardoor zijn er voor 
jou volop kansen om 

een school te kiezen die 
helemaal past bij jouw 
interesses, talenten en 

mogelijkheden. 

Je hebt vast veel vragen 
Welke scholen zijn er eigenlijk? Hoe zien de scholen eruit? 

Hoe en wat kan ik er leren?

Wat is de sfeer op de school?
Welke vakken en lessen worden er gegeven?

Wat past bij mij?


