
Als er gewoon meer in zit!

vanaf januari 2021 ANDER ONDERWIJS 
IN 'S-HERTOGENBOSCH }

Langer 
oriënteren om 

een stevige basis 
te ontwikkelen

Uitstel 
keuze 

middelbare 
school 

www.spoor10-14.nl
info@spoor10-14.nl

Wil je de uitdaging aangaan 
dan kan dit 

al vanaf januari 2021

■ Diversiteit is het uitgangspunt dus maatwerk is de norm

■ Gericht op het geven van kansen omdat er in een kind  
soms meer zit dan je denkt

■ Kinderen die leren door te ontdekken of door te doen  
omdat leren nu eenmaal op heel veel manieren kan

■ Ruimte om te groeien, te bloeien en maximaal te ontwikkelen

■ Doelgroep zijn kinderen die, na vier jaar Spoor 10-14, de keuze  
voor het 3e leerjaar van vmbo (b-k-t), havo of vwo maken

■ Per 1 januari 2021 plek voor 30 kinderen uit groep 6 of 7

Spoor 10 - 14  START JANUARI 2021 

IN 'S-HERTOGENBOSCH}

Communicatie
■ Begin oktober 2020 zijn de informatiebijeenkomsten

■ Data en locatie worden via de website  
www.spoor10-14.nl gecommuniceerd

■ Een intakegesprek en kennismakingsbijeenkomst  
zijn onderdeel van de aanmelding

■ Onderwijsprofessionals worden via nieuwsbrieven  
verder geïnformeerd

■ Voor vragen kan contact opgenomen worden met  
de projectleider van Spoor 10-14: Angelie Ackermans

 • info@spoor10-14.nl
 • 06-14 88 41 96
 • Of via het contactformulier op de website
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Meerwaarde 10-14 onderwijs in 's-Hertogenbosch?

■	 Wij geven meer tijd en ruimte om te ontwikkelen en te leren:  
we stellen het basisschooladvies twee jaar uit

■	 Onder één dak basis- en voortgezet onderwijs, dus differentiatie 
 op alle niveaus (basisonderwijs > vmbo(b-k-t), havo of vwo)

■	 Intensieve samenwerking tussen basis- en voortgezet onderwijs

■	 Zittenblijven of tussentijds naar een andere school moeten  
is niet aan de orde

■	 De onderwijsomgeving en het aanbod van ons onderwijs zorgen  
ervoor dat kinderen volop kunnen groeien en bloeien
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Welk spoor volgt het kind?

■	 Het kind volgt zijn spoor en kiest zelf de stations

■	 Goed onderwijs om na vier jaar het passende spoor te vervolgen binnen 
het voortgezet onderwijs (instroom in leerjaar 3)

■	 Thematisch onderwijs om in samenhang en betekenisvol te leren 

■	 Door te leren in verbondenheid, leren leren, leren leven en leren denken

■	 Veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en vaardigheden als:  
morele ontwikkeling, doorzetten, onderzoeken en ontdekken, 
eigenaarschap en zelfstandigheid

■	 Een passend en uitdagend aanbod op verschillende niveaus

De kans om 
een eigen spoor 

te maken 
en te volgen

Hoe doen we dat op Spoor 10-14?

■		Met plezier leren omdat het kind succes ervaart

■		Samen waar dat kan, want leren doe je niet alleen

■		Leren binnen en buiten de school

■		Een duidelijke structuur met voldoende flexibiliteit

■		Bevlogen leerkrachten die het kind begeleiden  
en coachen

■		Intensieve samenwerking met ouders

■		Passende begeleiding in samenwerking met 
externe partners

Wat betekent 10-14?
KANSEN!
■		Om door te gaan met wat al goed gaat en 

ontwikkelen van wat beter zou kunnen

■		Om samen te zoeken naar het voor jou  
beste spoor}

}
Wij zetten persoonlijke

 ontwikkeling voorop, zonder 
concessies te doen aan  

het kennisaanbod

Als het 
onderwijs niet 

vanzelfsprekend 
past

Blik op  
de wereld

Ruimte en tijd 
om te 

onderzoeken
 welk niveau  

past

Dat wat nu 
onbereikbaar 
lijkt, is dat 

misschien niet En te leren 
met plezier!

Wij bundelen 
de krachten 
van het po 
en vo door 

samenwerking 

www.spoor10-14.nl
info@spoor10-14.nl

Ruimte om 
volop te groeien 

en te bloeien
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