
Hartelijk welkom op Thorbecke! In deze flyer 

lees je precies waar je alles kan vinden. 

Vragen? Stel ze gerust aan onze leerlingen en medewerkers, 

want ze helpen je graag. Kijk lekker rond en stel vooral 

veel vragen, dan weet je zeker of onze school bij je past. 

Veel plezier vandaag en hopelijk tot ziens op Thorbecke!

 

 

B-gebouw 

B02/B03    Technasium (traject) 
Eerst denken en dan doen!
Ben je nieuwsgierig, geïnteresseerd in ongeveer alles en werk je graag  
samen om problemen op te lossen? Kom dan kijken bij het Technasium! 

B04 Beeldende Vorming en  CreaThor Academy (traject)

Kijken, ervaren, ontdekken en doen. Ontdek je eigen creativiteit bij  
beeldende vorming. We hebben 2D en 3D opdrachten klaarstaan om te  
proberen. Als een echte kunstenaar ga je op onderzoek uit en leer je hoe  
je jouw ideeën kan uitbeelden. In een inspirerend lokaal met allerlei 
materialen, machines en gereedschappen leer je tekenen, schilderen en 
werken met hout en klei. Ook kom je in aanraking met andere,  
bekende kunstenaars. Dat doen we op school, maar we bezoeken ook  
zeker museum de Fundatie. Na elke opdracht heb jij een kunstwerk 
gemaakt waar je trots op kunt zijn!

B05   Techniek (traject)

Trots op je eigen werk!
Vind je het leuk om je handen uit de mouwen te steken en gave  
dingen te bouwen? Bij Techniek ga je aan de slag met professioneel  
gereedschap. Kom langs en vind uit of Techniek wat voor jou is. 

CreaThor Academy (Theater) kom je op meerdere  
plekken door het B-gebouw tegen.

ENTREE

Aula B

B-gebouw

B12 Biologie
Wil je alles weten van het menselijk lichaam? Of eens cellen onder een  
microscoop bekijken? En denk je dat je slimmer bent dan je hersenen? 
Kom naar het biologielokaal. Daar ontdek je ‘natuurlijk’ van alles.

B13   CreaThor Academy (traject) 

Wat doe jij met film?
Misschien schuilt er in jou een echte regisseur? Of speel je liever de hoofd-
rol in je eigen film? Kijk in Studio 13 wat je kunt doen met videobeelden en 
leer van de docenten CreaThor Academy hoe je mediawijs wordt.

B14 Geschiedenis
Wat is geschiedenis en waarom is geschiedenis zo belangrijk? Kom langs 
en stap in het verleden! Doe het specerijenspel, probeer de schatkist te 
openen of telefoneer met een historisch persoon!

B15 Aardrijkskunde
Heb je altijd al meer willen weten over onze planeet? Of ben jij een echte 
wereldreiziger? Puzzelen met wereldsteden, cultuur en de krachten van 
moeder natuur. Zoals de mooiste vulkanen en landschappen. Ontdek 
jouw wereld in dit lokaal. 

Aula B Onderwijsmarkt
Nog geen antwoord gekregen op al je vragen, bijvoorbeeld als je wilt 
instromen in klas 3 van Thorbecke? Op de onderwijsmarkt krijg je die 
sowieso. De leerlingen, docenten, mentoren en ouders van de ouder-
raad staan daar voor je klaar. Ook kan je de schoolleiding van Thorbecke  
ontmoeten. Verder kan je even rustig wat eten, drinken of genieten van 
een kop soep. 

  CreaThor Academy (traject)

Step into the spotlight!
Drama, dans, muziek en toneel: eigenlijk alle kunsten die je op het  
podium kan uitvoeren. Dáár draait het om bij de Theateracademie. Hier 
krijg je de kans om te ontdekken wat jij leuk vindt. In de les, óf daar- 
buiten, als we naar een concert of voorstelling gaan. Je leert hoe je 
op een podium moet staan en hoe je jouw verhaal overbrengt op een 
publiek. Dat kan zingend, dansend, muziek makend en pratend. Daarna 
natuurlijk een presentatie, eerst voor je mede theaterleerlingen en later 
een grote theaterproductie voor publiek.
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B-gebouw 

B20 Nederlands
Nederlands is meer dan spelling en grammatica. Bekijk in dit lokaal wat  
voor werkstukken onze leerlingen hebben gemaakt en welke jeugdboeken  
ze lezen. Schuif ook aan voor een kort lesje om 15.30, 16.30 of 17.30 uur en 
ontdek of je een taaltalent bent.

B21 Informatiekunde
Computers regelen bijna alles voor ons, dan is het wel handig dat je  
weet hoe zo’n laptop, tablet of smartphone werkt. Je maakt bij het 
vak informatiekunde kennis met het hele Office-pakket en ook leer je  
programmeren. Wil je weten wat dat is? Kom langs! 

B22 Wiskunde
Bij het vak wiskunde denk je waarschijnlijk aan rekenen. Maar wiskunde is 
veel meer dan alleen maar rekenen. Een belangrijk onderdeel is bijvoorbeeld 
meetkunde met vlakke- en ruimtefiguren (2D en 3D-figuren). En je leert  
er ook probleem oplossen. En nog veel meer. Kom maar eens kijken in ons 
lokaal.

Onderwijsroute 10-14 op Thorbecke
Op onderwijsroute 10-14 zitten kinderen van groep 7/8, klas 1 en 2. 
In dit lokaal vind je meer informatie over deze onderwijsroute en 
hoe dit op Thorbecke zal gaan.

B26 Wetenschap
Atheneumleerlingen leren op Thorbecke onderzoek doen en nieuwe kennis 
creëren. Hier begin je mee in klas 1 en je rond dit af met het profielwerkstuk 
in klas 6. Een perfecte voorbereiding op de universiteit! 

B27 Cambridge English
Onze lessen zijn volledig in het Engels en met 4 uur in de week krijg je al 
snel een goede basis! En dan hebben we ook nog Miss Shelley als native  
speaker (dit is iemand met Engels als moedertaal), die jou in een klein  
groepje binnen ‘no time’ Engels laat spreken. We leren door te doen;  
test vandaag jouw kennis in een quiz of kies een van de andere Engelse  
activiteiten. We hope to see you soon!

B28 Duits
Cabaretier Herman Finkers grapte ooit: ‘Ik spreek überhaupt maar 1 woord 
Duits.’ Er zijn best veel woorden in het Duits die op onze taal  lijken. Vandaag
kan je al leren tellen. Maak kennis met de taal van onze Oosterburen en  
ontdek hoe leuk die is. Viel Spaß! 

B29 Frans
Heb jij eigenlijk wel in de gaten hoeveel Frans je al spreekt? Garage, cadeau, 
punaise, plafond, bonbon, coureur, parfum, douche en etalage zijn  
allemaal Franse leenwoorden die je vast wel eens gebruikt. Ken je er nog 
meer? Kom dan bij ons langs en doe mee aan de quiz of maak een leuke 
kaart. Natuurlijk mag je ook langskomen om een grappige, Franse selfie 
te maken, om te luisteren naar de mooie muziek van Stromae én om te  
proeven van onze bonbons Napoléon.

B30 Filosofie
Iedereen is eigenlijk wel een beetje filosoof. Vul de vragenlijst in en ontdek  
of er in jou misschien een jonge Plato schuilt.

CreaThor Academy (Theater) kom je op meerdere  
plekken door het B-gebouw tegen.
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106 en 107 Algemene Voorlichting
Wil je nog meer weten over Thorbecke? Dan is deze voorlichting zeker aan 
te raden. In een half uurtje word je bijgepraat over de school. En heb je vragen? 
Dan kan je die ook hier stellen. De voorlichtingen starten in lokaal 106 om 
15.30, 16.30, 17.30, 18.30 en 19.30 uur en in lokaal 107 om 16.00, 17.00, 18.00 en 
19.00 uur.

Tussen 107 en 108 Verzamelpunt vuurwerkshows
Kom naar de vuurwerkshow in het scheikundelokaal! Verzamel tussen   
lokaal 107 en 108, herkenbaar door leerlingen van CreaThor. Vanaf daar 
neemt de docent je mee naar de voorstelling met een explosief karakter.  
De vuurwerkshows starten om 15.30, 16.15, 17.00, 18.15 en 19.00 uur.

108 Natuurkunde
Wil jij pingpongballen laten vliegen en proefjes doen waar je haren van  
overeind gaan staan? En wil je uitgedaagd worden in onze experimenten-
quiz? Kom dan naar het natuurkundelokaal en ontdek hoe je chocolade-
zoenen laat groeien.

Aula A Onioth
Onioth is de grootste en leukste leerlingvereniging in Nederland, vóór en 
dóór leerlingen. Wij organiseren de Sinterklaasviering, de discoavonden en 
de oliebollenverkoop voor een goed doel. Verder verzorgen wij de grote 
show in Schouwburg Odeon tijdens onze Grote Avond. Hier laten leerlingen 
van Thorbecke hun talenten zien. In aula A geven wij een voorstelling  
met live-muziek en filmpjes. Lijkt het je leuk de techniek te bedienen? Kom 
dan bij ons langs!

006 en 007 Extra Onderwijsondersteuning (Z11) 
Wij staan u graag te woord over de mogelijkheden wat betreft gedrag en 
leren. Zo is er een ondersteuningslokaal genaamd Z11 waar leerlingen 
een extra steuntje in de rug kunnen krijgen! Het is mogelijk om lokaal 
Z11 te bekijken: schuin tegenover de receptie van het A-gebouw (even de 
trap op).

008 Economie en Bedrijfseconomie 
Een bekend spreekwoord luidt: ‘Geld maakt niet gelukkig.’ Waarom is er  
eigenlijk geld? Draait het bij economie alleen om geld verdienen? Economie 
gaat over keuzes maken en samenwerken. Economie is heel veel meer dan 
alleen geld. Dagelijks heeft iedereen, en dus ook jij, met (bedrijfs-) economie 
te maken! Maar maakt geld gelukkig? Kom bij ons langs en geef je mening.

008 Maatschappijleer/burgerschap
Leer kritisch kijken naar de wereld om je heen en nadenken over jouw rol 
in de samenleving. Dat vinden wij belangrijk. Want zo word je een echte 
wereldburger. Maatschappijleer als onderdeel van burgerschap is daarom 
belangrijk in ons onderwijs. Laat één ding duidelijk zijn, op Thorbecke hoor 
je erbij, want de maatschappij dat ben jij! 

Gymzalen A  Lichamelijke Oefening en   Sport (traject)

Een brede blik op sport!
Lichamelijke oefening moet je niet zien, dat moet je vooral doen. In de  
grote gymzaal mag je klimmen, mountainbiken, tafeltennissen, of  archery 
tag spelen. De docenten vertellen je alles over ons bewegingsonderwijs. 
Ons traject Sport is uniek in Zwolle. Naast de twee uur reguliere gymles, 
ben je ook nog eens vier uur bezig voor het traject Sport: tennissen,  
survivalen,  mountainbiken, free running, golfen, schaatsen in Thialf en 
nog veel meer. Onder begeleiding van gespecialiseerde sporters ontdek  
je tijdens clinics welke sport jou het meest aanspreekt. Je hoeft geen  
topsporter te zijn, want als je enthousiast bent en met veel plezier sport, 
word je vanzelf beter! Maar ben je wel topsporter, dan hebben 
wij op Thorbecke iemand die je kan ondersteunen.

Thorbecke Scholengemeenschap 
mavo - havo - atheneum   •  Dokter Van Heesweg 1   •  8025 AB Zwolle 

tel (038) 456 45 60  •  info@tsgzwolle.nl  

www.thorbecke-zwolle.nl  


