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Een betrokken school. Dat is ons motto. 
Maar.. wat heb jij daaraan? Nou, bijvoor
beeld dat je hier mensen om je heen hebt 
die er voor je zijn als je hulp nodig hebt. 
We geven je graag alle aandacht die je 
verdient. Dat noemen we betrokken.

Bij ons als betrokken school passen vooral 
leerlingen die het heft in eigen hand  
nemen. Dus… kom jij in actie? Ga bij ons 
dan lekker aan de slag en gebruik de kan
sen die je hier krijgt. Zoals de kans om je 
talenten en mogelijkheden te ontdekken. 

Zo. Nu weet je wat we bedoelen met  
een betrokken school. Pas jij daar bij?

Een betrokken  
school, hoezo?

Jij bent aan zet

Wil je meer weten? Ga naar
ctstorkcollege.nl/onze-school



Wat &
waar



Loopbaan ontdekken
LOB Algemeen

Lokaal 136

Starttijden: 18.15 u - 19.00 u - 19.45 u

Loopbaan ontdekken 
Mentoraat nieuwe stijl & mediawijsheid

Lokaal 135

Starttijden: 18.15 u - 19.00 u - 19.45 u

Hulp 
algemeen

Lokaal 116 & 130

Starttijden: 18.30 - 19.15 u - 20.00 u

Hulp bij dyslexie

Lokaal 115

Starttijden: 19.00 u - 20.00 u

Hoe we denken over taal & lezen

Lokaal 164

Doorlopend te bezoeken

BBL

Lokaal 157 & 158

Starttijden: 18.15 u - 19.15 u - 20.15 u

BK – KT

Lokaal 155

Starttijden: 18.15 u - 19.15 u - 20.15 u
BBL *
TL

Domein TL

Starttijden: 18.15 u - 19.15 u - 20.15 u

Alle presentaties vind je op de 1e verdieping. 
Uitzondering: TL zit op de 2e verdieping



redenen
10



1. Betrokken bij jou
mensen zijn er voor je als je hulp 
nodig hebt

2. Veel aandacht
je eigen afdeling dus veel oog voor jou

3. Eigen pauze
lekker tussen leeftijdsgenoten (aparte 
pauzetijden voor klas 1 & 2 en 3 & 4)

4. Veel begeleiding
eigen contactpersoon (mentor) en  
elke dag start met opening van je mentor 
(mentoraat nieuwe stijl) 

5. Creatieve lessen
extra aandacht voor sport, handvaardig
heid, tekenen, muziek en techniek

6. Uitdaging  
van ‘wie ben ik’ en ‘wat vind ik leuk’  
naar verdieping ‘ik weet wat ik wil’

7. Extra hulp  
allerlei extra’s op maat waarmee je  
verder komt

8. Beter slagen dankzij taal  
veel lezen en tekst leren begrijpen,  
zodat je makkelijker je examen doet  
en verder komt in je leven

9. Talent laten groeien   
hulplessen, trainingen of extra lessen  
voor als je talent hebt

10. Werken aan meer zelfvertrouwen  
waar nodig trainingen voor je examen, 
omgaan met social media, omgaan  
met klasgenoten of tegen falen

10 redenen om  
te kiezen voor  
C.T. Stork College



Jouw
dag



08.25 u Aanwezig op schoolplein
 Stal je fiets op een vaste plek 

in je eigen fietsenstalling. Is het 
mooi weer? Dan blijf je buiten. 
Bij slecht weer ga je naar de 
kantine. Wij letten hier op jou 
en je medeleerlingen.

08.30 u Van start!
 Via de trap van de onderbouw 

ga je naar je afdeling. Hier berg 
jij je spullen op in je persoonlijke 
kluisje. 

08.40 u Start mentorles
 Praten over waar je tegenaan 

loopt (mentorzaken). Daarnaast 
blik op je groei (LOB). En op 
omgaan met pesten op/invloed 
van social media. 

09.10 u Les 2

10.00 u Les 3

10.50 u Pauze in je eigen kantine
 Breng zelf brood mee of koop 

iets in de kantine. Zoals een 
broodje, chocolademelk  
of salade.

11.05 u Les 4

11.55 u Les 5

12.45 u Pauze in kantine onderbouw

13.10 u Les 6

14.00 u Les 7

Na de laatste les haal jij je spullen uit het 
kluisje en ga je via de trap naar buiten. De 
meeste lessen volg je op je eigen afdeling. 

Zo ziet je dag eruit  
in jaar 1 & 2 



Wat
kies jij?



• Vaste leraar + 16 klasgenoten
• 1 les extra Beeldende Vorming per week
• 1 les extra hulp (mentoraat) per week
• Doorgroeien naar andere opleiding

• Meer leren dan doen (op niveau TL)
• Veel uitdaging 
• Waar nodig extra hulplessen
• Kans op doorgroei naar TLklas

• Les op niveau TL en TL/Havo
• Extra uitdaging dankzij Toptraject
• Extra aandacht voor NE, EN en Wisk
• Met praktisch profiel Dienstverlening  

& Producten 

Vind je kiezen moeilijk? Als je na een jaar 
wilt veranderen of doorstromen, kan dat 
vaak. Check hiervoor de spelregels op de 
website. Want kansen bieden we altijd.  
Elk jaar opnieuw.

• Meer doen dan leren (op niveau KBL)
• Veel uitdaging
• Waar nodig extra hulplessen
• Kans op doorgroei naar KBLklas 

BEROEPSBEGELEIDEND LEREN (BBL)

DAKPANKLAS: KBL-TL

THEORETISCHE GEMENGDE  
LEERWEG (TL)

DAKPANKLAS: BASIS/KADER (BK)

Als je een kleine klas prettig vindt

Als je twijfelt over KBL of TL

Als je extra uitdaging zoekt

Als jij je best redt met opdrachten

Wat past bij jou?



Naar  
de

top!



Weinig moeite met studeren? Lekker  
praktisch aan de slag? En hierna door
gaan naar het mbo? Bij de Theoretische 
Leerweg vind je allereerst een goede mix 
van kennis én praktijk. Daarnaast volg je 
het Toptraject. Dat schept extra kansen 
voor jou om vlekkeloos door te groeien 
naar elke opleiding in het mbo. En daarna  
zelfs wel naar het hbo!

Je krijgt hier 4 jaar lang allerlei bijzondere 
opdrachten; opdrachten waar je je hoofd 
(kennis) en je handen (doen) bij nodig 
hebt. Slaag je? Dan mag je zó door naar 
het mbo. 

Grijp met TL dus je kans naar de top!

Via TL naar de top 

Hoe werkt het Toptraject? 

Meer info over het Toptraject?  
Ga naar toptraject.nl



Jouw 
uit-

daging



Wie ben ik en wat vind ik leuk? We dagen 
je uit hierop antwoord te zoeken. Dat 
helpt je ook met antwoord vinden op de 
vraag: wat wil ik? Deze vragen horen bij 
Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB), 
een vast onderdeel van elke opleiding. 

We zetten je bij LOB steeds aan het den
ken. Dat noemen we zelfreflectie. Heb je 
de goede keus gemaakt? Zou je dingen de 
volgende keer anders doen? LOB geeft je 
de kans jezelf te leren kennen en te groei
en op weg naar je toekomst.

Het C.T. Stork College loopt in Hengelo 
voorop als het gaat om jou uit te dagen.

Daag jezelf uit

Nadenken dankzij  
de juiste vragen 

Wil je meer weten? Ga naar
ctstorkcollege.nl/onze-school



Extra
hulp



Je krijgt bij ons extra veel hulp. Bijvoor
beeld als je moeite met iets hebt. Denk 
aan hulp met vakken leren of met zelf
vertrouwen krijgen. Soms krijg je dat van 
een speciale docent die al ervaring heeft 
met dat wat jij nodig hebt. En soms geven 
we je eigen docent hiervoor extra les. 

Gaat het echt even niet meer in de klas? 
Dan hebben we voor jou Pluspunt: speciale 
lessen die we voor je aanpassen totdat je 
weer klaar bent voor je eigen klas. 

Met deze en andere extra hulp loopt  
het C.T. Stork College voorop in Hengelo. 

Alle hulp die  
je nodig hebt

Pluspunt: een extra  
duwtje in de rug

Wil je meer weten? Ga naar
ctstorkcollege.nl/onze-school



Jouw  
richting?



winkel | mode |  hotel | kantoor | magazijn | 
rechtbank | bank

makeup | sport | microscopen | kinderen | 
ouderen | gehandicapten

Als je dit leuk vindt: 
• precies zijn
• werken met cijfers en geld 
• mensen helpen kiezen in een winkel 

Examen doe je ook in deze 2 vakken:
1. algemene economie en
2. wiskunde of Duits

Als je dit bent of wilt doen: 
• mensen helpen
• goed luisteren 
• niet opgeven 

Examen doe je ook in deze 2 vakken:
1. biologie en
2. wiskunde of maatschappijleer  

PROFIEL ECONOMIE EN  
ONDERNEMEN (E&O)

PROFIEL ZORG EN  
WELZIJN (Z&W) 

Werken in bijvoorbeeld: 

Werken met bijvoorbeeld: 

In klas 1 en 2 ontdek je bij ons wat je leuk 
vindt. En bij de Theoretisch Gemengde 
Leerweg (TGL) zelfs in klas 3 nog.  
Daarna kies je een richting: een profiel. 
Welk profiel lijkt jou wel wat?

Jouw richting



Jouw  
richting?



In klas 1 en 2 ontdek je bij ons wat je leuk 
vindt. En bij de Theoretisch Gemengde 
Leerweg (TGL) zelfs in klas 3 nog.  
Daarna kies je een richting: een profiel. 
Welk profiel lijkt jou wel wat?

meubels | reclame | tegels |  verf | hout | 
landmeters 

auto’s | alarm | waterleiding | computers | 
metaal 

Als je alles wilt ontdekken over de bouw: 
• van ontwerp tot product
• van fundering tot dak 
• van klein tot heel groot

Examen doe je ook in wiskunde + 
natuurkunde 

Als je met hoofd & handen wilt 
werken aan: 
• installaties, elektriciteit, metaal
• tekeningen en producten in 2D en 3D

Examen doe je ook in wiskunde + 
natuurkunde 

PROFIEL BOUW, WONEN EN  
INTERIEUR (BWI)

PROFIEL PRODUCEREN  
INSTALLEREN EN ENERGIE (PIE) 

Jouw richting

Werken in bijvoorbeeld: 

Werken met bijvoorbeeld: 



Vakken 
voor
later



Aan het eind van het 2e jaar kies je je  
profiel. Bij je profiel horen ook keuze
vakken. Vakken die je misschien nodig 
hebt voor je toekomstige beroep. Of waar
van je wilt ontdekken of het beroep dat 
daarbij hoort, bij je past. 

Elk profiel heeft bijzondere keuzevakken. 
Een greep:
• webshop (bij profiel Economie en  

Ondernemen)
• keuken (bij profiel Zorg en Welzijn)
• voeding & beweging  

(bij profiel Diensten en Producten)
• booglasprocessen (bij profiel Produceren 

Installeren en Energie)

Jouw vak,  
jouw toekomst

’n Paar voorbeelden 

Ontdek alle keuzevakken op 
ctstorkcollege.nl/onze-school
Klik op ‘profielen’.



Volg ‘n 
miniles



Twijfel je nog over je aanmelding voor  
het C.T. Stork College? Of wil je de sfeer 
een keer echt live proeven? Volg dan een 
proefles. Ontdek zo of we bij je passen.  
En jij bij ons.

Meld je aan via info@ctstorkcollege.nl. 
Vermeld daarbij:  
‘kennismakingsles 11 februari’. 

Ervaar ’t live 

11 februari 2019 19.00 uur



Vragen 
& aan-
melden 



C.T. Stork College 
Fré Cohenstraat 10
7556 PS Hengelo
(+31) 074 750 48 50
info@ctstorkcollege.nl

Mevrouw M. Inan 
ondersteuningscoördinator onderbouw 
m.inan@ctstorkcollege.nl 

De heer R. Luijrink  
ondersteuningscoördinator bovenbouw 
r.luijrink@ctstorkcollege.nl

Voor vragen & info  
over je aanmelding  

Wil je meer weten? Ga naar
ctstorkcollege.nl/onze-school


