
Vijf goede redenen om  
voor Varendonck te kiezen



Varendonck.
Gewoon een goede school! 

Het Varendonck College is een 
gezellige en veilige school met een 
leuke sfeer. Je kunt bij ons terecht voor 
alle vormen van voortgezet onderwijs. 
Het Varendonck heeft voor iedereen 
een plek. Je bent van harte welkom!
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#1
GOED BEREIKBAAR

Fietsen naar het Varendonck: je bent er zo!

Het Varendonck College heeft twee locaties: in Asten kun je 
terecht voor gymnasium, technasium, atheneum en HAVO, in 
Someren volg je MAVO, VMBO of praktijkonderwijs. Welk type 
onderwijs je ook kiest, onze school is nooit ver weg. Er is altijd 
wel iemand die je al kent en met wie je naar school kunt fietsen. 

Zit je op het Varendonck, dan is de hele wereld dichtbij. 
Je gaat op excursie, volgt stages en kunt op uitwisseling naar 
het buitenland.



#2
JE VOELT JE VEILIG

Een fijne en ontspannen sfeer: die maken we samen

Spannend, zo’n nieuwe school… We gaan ervoor zorgen dat  
je je snel thuis voelt. Je zult merken dat het Varendonck 
College een gezellige school is met een leuke sfeer. Elke klas 
heeft zijn eigen mentor bij wie je terecht kunt met al je vragen. 
En tijdens het brugklaskamp leer je je klasgenoten en je 
mentor goed kennen.

Respect voor elkaar vinden wij heel belangrijk. Daarom zijn  
er op onze school leerlingbemiddelaars die kunnen helpen als 
leerlingen een probleem hebben. 



#3
LEUKE LESSEN (JA ÉCHT!)

Had je verwacht dat leren zó cool kon zijn?

Wij bereiden je heel goed voor op een succesvolle toekomst. 
Je gaat niet alleen veel dingen leren maar ook onderzoeken, 
ondernemen en ontwerpen. Het Varendonck haalt de wereld 
binnen door het uitnodigen van gastsprekers of bij de 
organisatie van projecten. 

Om je wegwijs te maken in de digitale wereld gebruiken alle 
brugklassers in Asten een eigen laptop. In Someren doe je 
ervaring op met allerlei verschillende beroepen in modern 
ingerichte praktijkruimtes zoals een restaurant, een fotostudio, 
een kapsalon en een complete werkplaats.



?

#4
BETROKKEN LERAREN

Zij zijn er allemaal om jou te helpen

Zit jouw kracht in je hoofd of in je handen? Onze leraren  
gaan je helpen om jouw talent te ontdekken. Zij staan met 
plezier voor de klas, begeleiden je bij je studie en  
helpen bij de keuzes die je moet maken. Met al je vragen kun 
je bij ze terecht.

Gaat het soms even niet zo goed op school, dan kun je rekenen 
op extra aandacht van je mentor. We overleggen natuurlijk  
ook steeds met je ouders. Die kunnen meekijken in Magister, 
waar al je huiswerk en je punten staan. Zo weten ze altijd hoe  
je ervoor staat.

?



#5
VEEL TE KIEZEN

Welke brugklas is écht iets voor jou?

Je schooladvies is belangrijk, maar ook jouw wensen tellen 
mee. Daarom heeft het Varendonck College veel 
verschillende brugklassen om uit te kiezen. In Asten hebben 
we tweetalig onderwijs, waarbij je meer dan de helft van de 
vakken in het Engels krijgt. Ben je een doener en heb  
je interesse in techniek, dan is het technasium iets voor jou. 

In de brugklas op het VMBO maak je 6 uur per week kennis 
met de profielen. Daarna volg je expeditieprogramma’s.  
Deze kies je zelf. Zo kom je erachter welke beroepsrichting  
je leuk  vindt én wat bij je past!



THE WORLD IS AT YOUR FEET  
WITH ENGLISH! 
At Varendonck College, the 
pre-university stream in lower 
secondary education is a 
bilingual stream. This means 
that for at least half of your 
lessons your teacher will 
speak English, your books will 
be in English and all your tests 
will be done in English.

In addition, you will go on 
trips to the counties of Kent 
and York in England, where 
you will spend the week 
with host families. As a result, 
your English will improve 
so much that it will be easier 
to study abroad or work 
for an international company. 
This is an enormous 
advantage!

We vinden het hartstikke leuk als je voor het Varendonck College 
kiest. Je kunt je vanaf 1 december 2019 digitaal aanmelden op  
www.varendonck.nl. Daarna kom je met je ouders naar één van de 
aanmeldingsdagen om je aanmelding definitief te maken.

Maandag 9 maart 2020
18.30 - 21.00 uur
Beatrixlaan 25, Asten

Maandag 9 maart 2020
18.30 - 21.00 uur
Kanaalstraat 14, Someren

Dinsdag 10 maart 2020
16.00 - 17.30 en 18.30 - 21.00 uur
Beatrixlaan 25, Asten

Dinsdag 10 maart 2020
16.00 - 17.30 en 18.30 - 21.00 uur
Kanaalstraat 14, Someren

DAT 
KAN!

AANMELDEN?

TWEETALIG ONDERWIJS



 
WOENSDAG 11 SEPTEMBER  
Informatieavond voor leraren groep 
8 en ouders van mogelijke LWOO- en 
PrO-  leerlingen 

19.30 uur | Someren 

 
DINSDAG 1 OKTOBER  
Experience Day 

Hele dag | Asten en Someren
Voor alle leerlingen  
uit groep 7 en 8

INFORMATIEAVOND 2019

EXPERIENCE DAY 2019

 
MAANDAG 23 SEPTEMBER 
Algemene informatieavond over het 
voortgezet onderwijs voor ouders van 
leerlingen in groep 7 en 8 

19.30 uur | Someren 

 
DINSDAG 1 OKTOBER  
Algemene informatieavond over het 
voortgezet onderwijs voor ouders van 
leerlingen in groep 7 en 8 

19.30 uur | Asten 

 
DONDERDAG 10 OKTOBER 
Experience Day 

Hele dag | Asten en Someren
Voor alle leerlingen  
uit groep 7 en 8

K   M 
KENNISMAKEN

 
Masterclass Asten ronde 2 

DONDERDAG 21 NOVEMBER
DONDERDAG 28 NOVEMBER
DONDERDAG 12 DECEMBER  

13.45 - 15.30 uur

 
Masterclass Asten ronde 1 

DONDERDAG 31 OKTOBER 
DONDERDAG 7 NOVEMBER
DONDERDAG 14 NOVEMBER 

13.45 - 15.30 uur

 
Masterclass Someren ronde 1 

WOENSDAG 30 OKTOBER
WOENSDAG 6 NOVEMBER 
WOENSDAG 13 NOVEMBER  
 
14.00 - 15.30 uur

 
Masterclass Someren ronde 2 

WOENSDAG 20 NOVEMBER
WOENSDAG 27 NOVEMBER
WOENSDAG 4 DECEMBER  
 
14.00 - 15.30 uur

MASTERCLASS 2019



 
WOENSDAG 11 DECEMBER  
Informatieavond over het  
vmbo / mavo en PrO op het 
Varendonck College voor  
ouders groep 7 en 8

19.30 uur | Someren  

MAANDAG 9 DECEMBER 
Informatieavond over het gymnasium, 
Technasium, tweetalig onderwijs,  
vwo-havo en havo-kansklas 
op het Varendonck College voor  
ouders groep 7 en 8

19.30 uur | Asten  

 
ZONDAG 26 JANUARI  
Open Dag

12.00 - 16.00 uur | Asten en Someren  

 
Kennismaking nieuwe leerlingen

MAANDAG 15 JUNI

 
Aanmelden nieuwe leerlingen

MAANDAG 9 MAART
DINSDAG 10 MAART

INFORMATIEAVOND 2019 OPEN DAG 2020

KENNISMAKEN 2020

AANMELDEN  
SCHOOLJAAR 2020-2021

GESLAAGD

KADER

100%
GESLAAGD

BASIS

100% 94%
GESLAAGD

VWO

94%
GESLAAGD

HAVO

93%
GESLAAGD

MAVO

NOG VIJF 
GOEDE REDENEN 
OM VOOR 
VARENDONCK  
TE KIEZEN!
Resultaten schooljaar 2018 - 2019



VARENDONCK COLLEGE

Locatie Asten
Beatrixlaan 25
5721 LZ  Asten
0493-672672

Locatie Someren
Kanaalstraat 12-14
5711 EJ  Someren
0493-672672

VARENDONCK. 
GEWOON EEN GOEDE SCHOOL!

aanmelden@varendonck.nl varendonckcollege@varendoncknews varendonck.nl varendonckcollege


