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Een openbare school voor mavo, havo en atheneum: dat is Thorbecke aan de Dr. van Heesweg. 

Vmbo-basis, vmbo-kader en praktijkonderwijs bieden we aan op onze Thorbeckelocatie aan 

de Russenweg.

Thorbecke is onderdeel van Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ). Andere OOZ-scholen 

die voortgezet onderwijs aanbieden in Zwolle zijn het Gymnasium Celeanum en de Van der 

Capellen Scholengemeenschap. Samen staan de scholen garant voor krachtig en kwalitatief 

goed openbaar onderwijs voor alle leerlingen uit Zwolle en de wijde omgeving. 

Geslaagd 2021 – 2022
mavo 99 %

havo 95 %

atheneum   97 %

Dit leest u in de schoolinfo 
De schoolinfo heeft de vorm van een kalender. En niet zonder reden. Zo heeft u in een 

overzichtelijk boekje alle belangrijke data bij de hand. Bijvoorbeeld die van de ouderavonden, 

reizen en (buitenschoolse) activiteiten. Daarnaast leest u over wat er naast de lessen  

te beleven valt op Thorbecke, wat de lestijden zijn, hoe de organisatie in elkaar zit en hoe  

we de veiligheid geregeld hebben.  

Mannen en vrouwen, ouders en verzorgers
Voor de leesbaarheid spreken we in dit document over  

hij en over ouders. Staat er ouders, dan bedoelen we ook 

verzorgers en wettelijke vertegenwoordigers. Daar waar  

hij staat, kan ook zij gelezen worden.

Website 
Wijzigingen in de jaaragenda vindt u op onze website bij het kopje “Actueel”.
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Dit is Thorbecke Inhoud

Tips van brugklassers voor nieuwe leerlingen: 
 Blijf jezelf!

 Iedereen is anders, dus accepteer anderen zoals ze zijn.

 Gebruik een kluisje voor je boeken of gymspullen.  

Dan hoef je niet de hele dag alles mee te sjouwen.
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Schoolleiding
• Schoolleider  •  Hiske Kromdijk (directeur) 

• Schoolleider  •  Leon Dikken

• Schoolleider  •  Manon Appelmelk

Onderbouw (klas 1 en 2)
• Studieleider •  Arne ter Heide (1m, 2m)

• Studieleider •  Marijn Meulenbeld (1mh, 2mh)

• Studieleider •  Sander Eijkelkamp (1ha, 1a)

• Studieleider •  Inge Bouwhuis (2h, 2ha, 2a)

Bovenbouw mavo
• Studieleider   •  Willy Tonis (3m)

• Studieleider •  Rick Heimerikx (4m)

Bovenbouw havo en atheneum
• Studieleider   •  Jacques Roetman (3h, 3a, 6a)

• Studieleider   •  Stefan Hamster (4h, 5h)

• Studieleider   •  Rianne Hogenkamp (4a, 5a)

 
Mentor
Elke klas heeft een mentor. Hij is het aanspreekpunt 
voor ouders en leerlingen. Zij kunnen altijd bij hem 
terecht, via telefoon of e-mail. De mentor begeleidt  
zijn leerlingen op het gebied van plannen en  
organiseren van huiswerk en helpt hen bij de keuze  
voor een vervolgopleiding. De mentor houdt ook 
 het welbevinden van de leerling in de gaten. Als het 
nodig is, zoekt hij samen met de leerling en ouders 
professionele begeleiding. De mentor heeft contact  
met andere leraren over het functioneren van de klas 
 en de individuele leerlingen uit zijn klas.

Schoolorganisatie

Onderwijsroute 10-14
In schooljaar 2020 – 2021 zijn we op Thorbecke gestart met 
Onderwijsroute 10-14. Dit is een onderwijsvorm waar leerlingen 
van 10 tot 14 jaar samen onderwijs krijgen. Vijf jaar geleden is 
OOZ de onderwijsroute gestart op Van der Capellen.  
Het 2e instroompunt is dus bij ons op Thorbecke gekomen.  
De leerlingen en docenten van Onderwijsroute 10-14 hebben 
hun eigen vaste plek in het B-gebouw. Voor meer informatie 
over de onderwijsroute kunt u terecht op www.10-14.nl. 
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Vakanties en vrije dagen

Herfstvakantie maandag 17 oktober t/m  

 vrijdag 21 oktober 2022

Kerstvakantie maandag 26 december 2022  

 t/m vrijdag 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie  maandag 27 februari t/m  

vrijdag 3 maart 2023

Goede Vrijdag vrijdag 7 april 2023

Pasen  maandag 10 april 2023

Meivakantie  maandag 24 april t/m  

 vrijdag 5 mei 2023

Hemelvaartsdag donderdag 18 mei 2023

Pinksteren  maandag 29 mei 2023

Zomervakantie  maandag 24 juli t/m  

 vrijdag 1 september 2023

 

Absentie
Gepland afwezig
Weet u al dat uw kind naar de huisarts, tandarts of orthodontist moet? Laat ons dat dan weten.   
Dat kan door te bellen met de receptie op 038 – 456 45 60 of door een verlof- of verzuimbriefje in te 
leveren bij de administratie. We horen het graag vooraf en zo vroeg mogelijk. Dan kunnen docenten 
er namelijk rekening mee houden.

Ziek
Uw kind ziekmelden? Dat kan eenvoudig met de Magister-app. Uiteraard kunt u ’s ochtends ook 
bellen naar de receptie. Tussen 8.00 en 8.30 uur is er altijd een collega om de telefoon op te nemen 
en de absentie te noteren. 

We maken gebruik van de maatregel Ziekteverzuim als Signaal. Dat betekent dat we een gesprek 
aangaan met de leerling (en/of ouder) als (deze) hij meer dan vier keer in het schooljaar of twee 
weken achter elkaar ziek is. Als het nodig is, schakelen we de schoolarts in. 

Bijzonder verlof
Voor bruiloften, begrafenissen en ander bijzonder verlof heeft uw kind toestemming nodig van  
zijn studieleider. Deze kan hij krijgen met een ondertekend briefje van zijn ouders. Fijn als u dit 
meegeeft aan uw kind. 

Weer terug op school?
Uw kind kan weer naar school. Fijn! Wilt u een ingevulde verzuim- of verlofkaart meegeven als 
uw kind langer dan 1 dag afwezig is geweest? Deze kan uw kind verkrijgen bij de administratie  
U vult deze dan in en uw kind levert deze dan in bij de administratie. Zo helpt u ons de 
administratie goed op orde te houden en heeft uw kind geoorloofd verzuimd. 

Ongeoorloofd verzuim
We zijn verplicht om ongeoorloofd verzuim te registreren en te melden bij de leerplichtambtenaar. 
Gegevens over absentie van uw kind kunt u inzien in het leerlingvolgsysteem Magister.

Lestijden

1e uur :  8.30  – 9.00 uur

2e uur :  9.00  – 9.50 uur 

3e uur :  9.50  – 10.40 uur

Pauze : 10.40  – 11.00 uur 

4e uur : 11.00 – 11.50 uur

5e uur : 11.50  – 12.40 uur

Pauze : 12.40  – 13.10 uur

6e uur : 13.10  – 14.00 uur

7e uur : 14.00 – 14.50 uur

8e uur : 14.50 – 15.40 uur
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Ziekmeldingen doorgeven:
dagelijks tussen 8.00 en 8.30 uur

038 456 4560
of via de Magister-app

www.thorbecke-zwolle.nl 5
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Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Ontvangst klas 3h, 3a, 4h, 4a, 5h en 6a
Introductie klas 3h, 3a en 4a
Introductie klas 1

Introductie klas 1 en 2
Introductie klas 4h (Ameland)
Introductieles THINK klas 3m
Schoolkamp 10-14
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Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Start lessen bovenbouw
Ontvangst klas 2
Introductie klas 1 (Wijthmenerplas)
Ontvangst en introductie klas 3m en 4m
Introductie klas 5a (Ameland)
Introductieles THINK klas 3h en 3a



Zorgcoördinator
Paméla Wilthuis

Decanen
• Nick Kok   •  decaan mavo
• Pauline Tuk    •  decaan havo
• Diana Bovet  •  decaan atheneum

Interne begeleiding
• Mariken Blaauwhof   •  taal- en dyslexiespecialist 
• Charlotte Corjanus   •  orthopedagoog NVO
• Arieke Zandbergen   •  intern begeleider
• Chiel Hageman •  pedagogisch medewerker
• Esther v. Spaendonck •  pedagogisch medewerker  
• Ilse Jager   •  trainer sova/faalangstreductie/EVT
• Dianne Bos   •  administratief medewerker dyslexie

Externe begeleiding
• Janna Oosting   •  schoolmaatschappelijk werk de Kern
• Nienke Boom     •  ambulant begeleider cluster 2, Kentalis
• Eline Elshof •  expertiseteam de Ambelt
• Stephan Mulder •  expertiseteam de Twijn
• Inge Andriesse   •  jeugdarts GGD IJsselland
• Henriëtte Janssen  •  jeugdverpleegkundige GGD IJsselland
 
Vertrouwenspersonen (contactpersonen)
Als leerlingen of ouders iemand in vertrouwen willen nemen, 
kunnen ze altijd terecht bij een van onze contactpersonen: 
• Ellen Holterman
• Leon Flipsen

Preventiemedewerker
• Bert Venema

Alle begeleiders en personen kunt u tijdens schooltijden bereiken via (038) 456 45 60.   

Onderwijsondersteuning
Wij willen dat leerlingen zich prettig voelen op school. 

Resultaten spelen daar een belangrijke rol in en soms is  

daar extra hulp nodig. Daarom bieden wij extra taalonder- 

wijs, ondersteuning bij dyslexie en faalangstreductie- en 

examenvreestrainingen. Onze intern begeleider Arieke 

Zandbergen observeert regelmatig klassen en leerlingen om 

te onderzoeken wat de beste ondersteuning is. De studie- 

leiders en zorgcoördinator zijn het aanspreekpunt voor 

leerlingen die behoefte hebben aan extra ondersteuning.  

Zorglokaal
Die ondersteuning bieden we vooral in het zorglokaal,  

Z11. Leerlingen kunnen hier terecht voor bijvoorbeeld 

begeleidingsgesprekken of ondersteuning bij planning  

en organisatie. Leerlingen die snel overprikkeld zijn, komen 

hier om uit te rusten in een prikkelarme ruimte. In Z11 zijn 

altijd deskundige begeleiders aanwezig om leerlingen op te 

vangen. Zij helpen leerlingen ook om beter om te gaan met 

de prikkels die ze op school krijgen. 

Komen onze begeleiders er niet uit, dan schakelen we 

deskundigen van buiten in. De schoolmaatschappelijk 

werker werkt bijvoorbeeld samen met een jeugdverpleeg- 

kundige van de GGD om leerlingen met sociaal-emotionele 

problemen en lichamelijke klachten te helpen. 

We werken volgens de afspraken in meldcode Huiselijk 

geweld en kindermishandeling. De zorgcoördinator is bij 

ons op school de aandachtsfunctionaris. 

 

Begeleiding     
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Start lessen klas 1 en 2

Schoolkamp 10-14

 

Kennismakingsavond klas 4m

Kennismakingsavond klas 2m en 2mh

Deze week: screeningsdictee brugklassen

Thorbeckereis examenklassen

Fast Lane English reis klas 3, 4 en 5

CKV-dag klas 3m

Cito klas 1

Informatiebijeenkomst ERT klas 5h en 6a

Techniekcursus Onioth (aula B)

Blacklight volleybaltoernooi

Bezoek Provinciehuis klas 4m (deel)

Thorbeckereis examenklassen
Fast Lane English reis klas 3, 4 en 5
Wiskunde toernooi Radboud Universiteit 
(10 leerlingen klas 4a)

Bezoek Provinciehuis klas 4m (deel)
THINK deze week klas 3m
Voorlichting ouders preventieve training dyslexie
MR-vergadering

Kennismakingsavond klas 3m

O&O kamp

Kennismakingsavond klas 2h, 2ha en 2a

Kennismakingsavond klas 3h, 4h en 5h

O&O kamp

Leerlingenraad

Kennismakingsavond klas 3a, 4a, 5a en 6a

O&O kamp

Ouderraad 

Thorbeckereis examenklasssen

Thorbeckereis examenklassen

Fast Lane English reis klas 3, 4 en 5

Thorbeckereis examenklassen

Fast Lane English reis klas 3, 4 en 5

Cito klas 1

Schoolkamp 10-14

Brugklasdisco 

Afname ETAV bovenbouw m/h/a

Kennismakingsavond klas 1ha en 1a

Excursie Wetenschap
Kennismakingsavond klas 1m en 1mh
Ouderavond 10-14
Schoolfotograaf klas 1 + 10-14

september

week
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Meer weten?
In het leerlingenstatuut vindt u onder meer 

informatie over de leerplicht en de officiële   

rechten en plichten van leerlingen en docenten. 

Het statuut staat op onze website:   

www.thorbecke-zwolle.nl/informatie/

leerlingenstatuut.

Op www.openbaaronderwijszwolle.nl kunt u zien 

hoe de procedure voor schorsing en verwijdering 

eruitziet. Algemene informatie hierover vindt  

u op www.onderwijsinspectie.nl. 

Samen zijn we de school
We kiezen bewust voor weinig regels en vragen 

iedereen om zijn gezonde verstand te gebruiken.

Deze vijf regels vinden we het belangrijkst:

1. Wij helpen elkaar;

2.  Wij houden ons aan afspraken;

3.  Wij zitten anderen niet dwars;

4. Wij gebruiken geen alcohol en drugs in en om school;

5.  Wij roken niet in en om de school.

De school is niet anders dan de maatschappij waarin we leven. Daarom doen we deze dingen niet: 

bedreigen, discrimineren, pesten, aan andermans spullen zitten of geweld gebruiken. En doen we  

dit wel: elkaar respectvol behandelen en excuses aanbieden als we te ver zijn gegaan. 

We helpen elkaar om de regels na te leven. Dat doet de mentor door de regels door te nemen met 

de leerlingen. En de schoolleiding, docenten en conciërges door in de gaten te houden of ze worden 

nageleefd. Houdt een leerling zich niet aan de regels, dan volgt er altijd een gesprek en als het nodig 

is maatregelen. In dit geval nemen we contact op met de ouders. Op de website staat informatie 

over maatregelen die genomen kunnen worden.

Burgerschaps- en persoonsvorming 
Burgerschapsvorming brengt jongeren de kennis, vaardigheden en houding bij die ze nodig hebben 

om nu en later actief te kunnen meedoen in onze samenleving. Niet alleen tijdens de lessen wordt 

hier aandacht aan geschonken, maar via het THINK-programma in de onderbouw en tijdens de TOP-

dagen in de bovenbouw wordt speciaal aandacht besteed aan burgerschaps- en persoonsvorming. 

Onze school biedt een omgeving waarin leerlingen worden gestimuleerd een actieve rol te nemen in 

de maatschappij in een omgeving waarin leerlingen en personeel zich veilig en geaccepteerd voelen. 

De leerling kan een Plusdocument aanvragen, waarin de extra activiteiten die de leerling 

onderneemt worden genoteerd, als blijk van waardering voor de (extra) inspanning die de  

leerling voor de samenleving levert.  

Huis- en  gedragsregels
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Ziekmeldingen doorgeven:
dagelijks tussen 8.00 en 8.30 uur

038 456 4560
of via de Magister-app

www.thorbecke-zwolle.nl

oktober

9

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Herfstvakantie

THINK deze week klas 3m

Leerlingen geen lessen

Schoolfotograaf klas 2 t/m 6

THINK deze week klas 3m

Bezoek groep 8 leerlingen

Ouderraad

Ouderavond 10-14

Informatieavond profielkeuze klas 3a

Leerlingenraad 

Thorspor 5h en 6a

Halloween spooktocht door Onioth

Mentorcontactavond klas 1 en 2

Bezoek Provinciehuis klas 4 m (deel)

Thorspor 5h en 6a

SSZ-toernooi: Outdoor

Workshop academisch schrijven klas 6a  
(groep 1 en 2)

Schoolfotograaf klas 2 t/m 6

Workshop academisch schrijven klas 6a (groep 3)
Onderwijsbeurs IJsselhallen klas 3m en 4m
Thorspor 5h en 6a
Schoolfotograaf klas 2 t/m 6

Start ERT klas 5h en 6a

THINK deze week klas 3m

Mentorcontactavond klas 1 en 2
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Covid-19
Wij volgen de standaard richtlijnen van het RIVM en indien nodig schakelen we over naar een 

hybride vorm van onderwijs. Dit houdt in dat een deel van de leerlingen op school in de klas 

zit en de rest van de klas het onderwijs op afstand volgt. 

Veilig in de gang en aula
De conciërges lopen altijd rond in het gebouw en houden in de pauzes toezicht in de aula. 

Ze kennen veel leerlingen bij naam en zorgen ervoor dat zij zich ook buiten de lessen veilig 

voelen.

Camera’s
Camera’s bewaken de fietsenstalling, het parkeerterrein, het buitengedeelte en de ingangen 

van school. Met dat toezicht kunnen we zien wie er op het terrein is. Zo proberen we 

ongewenste bezoekers buiten de school te houden. Natuurlijk houden we ons hierbij aan  

de privacy voorschriften. De privacyverklaring hiervan vindt u op de website.

Kluisjes
Iedere leerling heeft een kluisje voor zijn spullen. We raden leerlingen aan om daar  

hun waardevolle spullen, zoals telefoon en portemonnee, in te bewaren. Zeker tijdens 

onbewaakte momenten, zoals de gymles. De school is niet verzekerd en niet 

aansprakelijk voor diefstal binnen de school. Voorkomen is beter dan genezen.

Contact met politie
Ondanks alle regels, toezicht en gesprekken, kan het voorkomen dat er incidenten plaatsvinden 

waarvoor we de politie moeten inschakelen. We hebben goed contact met de politie en 

duidelijke afspraken gemaakt over hun rol op onze school. 

Brand of blessure
Thorbecke heeft een officieel plan voor calamiteiten, persoonlijk letsel of ontruiming dat  

wordt uitgevoerd door de Bedrijfshulpverlening (BHV). In de gangen hangen de ontruimings- 

plattegronden en regelmatig doen we een brandoefening. Ook blessures bij lichamelijke 

opvoeding (lo) zijn opgenomen in het plan. De lo-docenten zijn hier uiteraard goed van op  

de hoogte. 

 

Veiligheid  op de TSG
 Privacy en AVG
Privacy en AVG
We vinden het belangrijk dat onze leerlingen te 

zien zijn in ons informatiemateriaal. Zij zijn 

immers de school! We gaan bewust om met het 

beeldmateriaal dat we van hen maken en 

hebben. Onze school is AVG-proof en we 

houden ons aan het informatiebeveiligings-  en 

privacybeleid dat OOZ heeft opgesteld. Dat 

kunt u nalezen op www.ooz.nl. 

We willen dat leerlingen en docenten zich veilig 

voelen. Daarom doen we er alles aan om de 

veiligheid te garanderen. 
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Ziekmeldingen doorgeven:
dagelijks tussen 8.00 en 8.30 uur

038 456 4560
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Start toetsweek bovenbouw 

Bezoek groep 8 leerlingen

Informatieavond/trajectavond groep 8

Projectdagen nieuwe leerweg klas 3m

PIE stage klas 3m en 4m

Thorspor 5h en 6a

Herkansen/inhalen klas 5h en 6a
Deltion Discover klas 2m en 2mh
Oudergesprekken 10-14
PIE stage klas 3m en 4m

Oudergesprekken 10-14

Trajectmiddag groep 8 leerlingen

Oudergesprekken 10-14

Herkansen/inhalen klas 4h, 4a en 5a

Thorspor 5h en 6a

Rapport uitdelen klas 1 en 2PIE stage klas 3m en 4m

Herkansen/inhalen klas 4m
Opgeven herkansen/inhalen klas 4h, 4a, 5h, 5a en 6a
Wiskunde A-lympiade en wiskunde B dag klas 5h en 5a
PIE stage klas 3m en 4m
LAN-party/game avond door Onioth

Oudergesprekken 10-14

PIE stage klas 3m en 4m

Leerlingen geen lessen

TOP-dag

Projectdagen nieuwe leerweg klas 3m

PIE stage klas 3m en 4m

Opgeven herkansen/inhalen klas 4m

Excursie tekenen naar Amsterdam klas 5h en 6a

PIE stage klas 3m en 4m

OPEN HUIS  •  15.00 – 20.00 uur

PIE stage klas 3m en 4m

Toetsweek bovenbouw

Bezoek groep 8 leerlingen

Open Lesmiddag 

Toetsweek bovenbouw

Bezoek groep 8 leerlingen

Toetsweek bovenbouw

Bezoek groep 8 leerlingen

Toetsweek bovenbouw

Project- en Wetenschapsdagen onderbouw

Toetsweek bovenbouw

Project- en Wetenschapsdagen onderbouw

Projectmiddag nieuwe leerweg klas 3m

Project- en Wetenschapsdagen onderbouw
Projectdagen nieuwe leerweg klas 3m
PIE stage klas 3m en 4m
MR-vergadering

Projectdagen nieuwe leerweg klas 3m

PIE stage klas 3m en 4m
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Rapporten en overgang
In klas 1 krijgen leerlingen vier keer per jaar een rapport. In november, 
februari, april en juli. Hierop staan de cijfers uit de periodes en het 
voortschrijdend gemiddelde. We beginnen rustig in de brugklas. Leerlingen 
uit de dakpanklassen mavo/havo en havo/atheneum krijgen cijfers voor 
beide niveaus. Zo is altijd inzichtelijk of bevordering naar beide afdelingen 
mogelijk is. 

De gehaalde cijfers kunnen leerlingen en hun ouders op elk moment inzien 
in het leerlingvolgsysteem Magister. Na de brugklas krijgen de leerlingen 
geen rapport meer. Wilt u precies weten wat de overgangsnormen zijn? 
Kijk dan op onze website.

Doorstromen en opstromen
Als alles goed verloopt, dan stromen leerlingen door naar hetzelfde niveau 
van het volgende leerjaar. Leerlingen die uitzonderlijk goed presteren, 
kunnen natuurlijk doorstromen naar een hoger niveau. Opstromen 
noemen we dat.  
 

Doubleren en afstromen
Soms zijn er bijzondere omstandigheden waardoor het wel goed is voor 
een leerling om het jaar over te doen. De docentenvergadering beslist of 
een leerling mag doubleren of zijn schoolloopbaan beter op een lager 
niveau kan vervolgen. Afstromen noemen we dat. Een uitzondering hierop 
is het examenjaar, dat mag altijd worden overgedaan. We stellen onszelf 
als doel dat leerlingen in klas 3 op het niveau zitten waarop ze succesvol 
het eindexamen kunnen doen. 

Opstromen en afstromen in de onderbouw
Op Thorbecke bieden we mavo, havo en atheneum aan. Op- en afstroom 
binnen die niveaus is dus mogelijk in hetzelfde gebouw. Afstroom van 
mavo naar vmbo-kader of vmbo-basis kan op de locatie Russenweg. 
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Afstromen in de bovenbouw
Afstroom van atheneum naar havo is ook in de bovenbouw mogelijk. Een 
leerling uit 5 atheneum kan bijvoorbeeld naar 5 havo. Haalt een leerling 4 havo 
niet, dan kan hij ook al naar het mbo. De bevordering van 3 naar 4 havo is 
namelijk voldoende om toegelaten te worden op het mbo. Bij steeds meer 
mbo-opleidingen is instroom halverwege het jaar ook mogelijk. 

Doorstroomcijfers op Thorbecke
Op onze website zijn de meest actuele cijfers te vinden. Deze cijfers laten 
zien dat leerlingen kansen krijgen op Thorbecke! Het onderbouwrendement, 
de -snelheid en het bovenbouwsucces liggen boven de inspectienorm.

Revisieverzoek
Soms is de beslissing over de overgang reden tot discussie. Studieleider, 
mentor, docent, ouders of leerling kunnen een verzoek tot revisie indienen 
bij de directeur. Hiervoor geldt de volgende procedure:
1.  Het verzoek moet binnen 24 uur nadat de leerling bericht heeft 

ontvangen over de beslissing, worden ingediend bij de directeur.  
Dat kan via het e-mailadres e.mennenga@ooz.nl. 

2.  De directeur beslist na intern overleg of zij het verzoek behandelt in de 
revisievergadering. Daar moeten zwaarwegende redenen voor zijn, zoals 
nieuwe informatie die niet beschikbaar was in de overgangsvergadering 
of zaken die onvoldoende besproken zijn.

3.   In de revisievergadering bespreken de betrokken docenten, studieleider 
en directeur de beslissing van de docentenvergadering. 

4.  De uitkomst van de revisievergadering is onherroepelijk.
Kijkt u ook op onze website onder het kopje “Overgangsnormen”.
 
Voortijdig schoolverlaten (VSV)
Er zijn steeds minder leerlingen die onze school verlaten zonder diploma. 
Daar zijn we blij mee. Door een nauwkeurige absentieadministratie 
signaleren we snel mogelijke voortijdige schoolverlaters. Daarnaast krijgen 
alle leerlingen in de bovenbouw loopbaanoriëntatie en -begeleiding. 
Hierdoor zijn leerlingen op tijd bezig met hun leven na Thorbecke en helpen 
we ze om de opleiding te vinden waarvoor ze hun diploma willen halen.  
Dat voorkomt uitval en voortijdig schoolverlaten. 
Afgelopen schooljaar hadden we geen voortijdige schoolverlaters.
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Excursie maatschappijleer Den Haag klas 4h

Thorspor 5h en 6a

Ouderspreekavond klas 3h en 3a (online)

Ouderraad

Klas 2 • 1e uur vrij

Oliebollenverkoop door Onioth

Kerstdiner klas 5h en 6a

Eindejaarsactiviteiten (ochtend)Werkplaatsdag tekenen klas 5h

Klankbordgroep dyslexie brugklas

Werkplaatsdag tekenen klas 6a

Trajectmiddag groep 8 leerlingen

Ouderspreekavond klas 4h, 4a, 5h, 5a en 6a (online)

Vakexcursie Duits naar Münster klas 4m

Audities Grote Avond in aula B

Thorspor 5h en 6a

PWS-werkmoment klas 5h en 6a

Kerstactiviteit klas 4m

MR-vergadering 

Inleveren definitieve versie PWS klas 5h en 6a

Gala klas 2

Sinterklaasviering door Onioth onderbouw

Ouderspreekavond onderbouw (online)

Ouderspreekavond klas 3m en 4m (online)

SSZ-toernooi: Badminton

Leerlingenraad

Voorlichting HBO en WO klas 4h en 5a

Thorspor 5h en 6a

Kerstvakantie 

Kerstvakantie 

Kerstvakantie 

Kerstvakantie 

Kerstvakantie
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Praat mee

Klachten? Neem contact met ons op!

Loopt u tegen iets aan of gebeurt er iets waar 
u het niet mee eens bent? Laat het ons dan 
weten, zodat we er samen iets aan doen. Dit zijn 
volgens ons logische stappen:
1.   Bedenk met welke docent of mentor u wilt 

praten over wat er gebeurd is. Bel met school 
en vraag of u teruggebeld kunt worden.

2.   Komt u er niet uit, neem dan contact op met 
een van de studieleiders. Hun namen staan 
op de derde bladzijde van deze kalender.

3.   Als de studieleider u niet kan helpen, kunt u 
de kwestie voorleggen aan de schoolleiding.

Kennismakingsavond: aan het begin van elk jaar  
maken ouders kennis met de mentor en krijgen ze 
informatie over het nieuwe leerjaar.

Ouderspreekavond: ouders kunnen twee keer per jaar 
met vakdocenten over de resultaten van hun kind 
spreken. We waarderen het als uw kind hierbij  
aanwezig is. Deze avonden vinden online plaats.

Mentorspreekavond: ouders spreken meerdere keren per jaar met de mentor over de ontwikkeling 
en voortgang van hun kind. Ook hier wordt de aanwezigheid van uw kind erg op prijs gesteld.

Ouderraad: het officiële orgaan dat het contact tussen school en ouders stimuleert en 
ondersteunt. De ouderraad organiseert elk jaar een algemene ouderavond voor alle ouders. 
Contact met de ouderraad? Mail dan naar ouderraadmha-tsg@ooz.nl. 

Medezeggenschapsraad: de MR adviseert de schoolleiding en in een aantal gevallen heeft  
ze instemmingsrecht. De MR bestaat uit drie ouders, drie leerlingen en zes personeelsleden  
die voor vier jaar gekozen zijn. De ouders worden gekozen op de algemene ouderavond.

Leerlingenraad: leerlingen zetten zich in voor de belangen van leerlingen op school. Bijvoorbeeld 
als het gaat om de hoeveelheid toetsen en de invulling van de kantine. Daarover overleggen ze 
met docenten, studieleiders en de directeur. Zo hebben ze ervoor gezorgd dat beide aula’s een 
watertappunt hebben. De leerlingenraad zoekt nog nieuwe leden. Iets voor uw kind? Mail dan naar 
llrheesweg-tsg@ooz.nl.
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Start lessen 9.50 uur
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Kerstvakantie 

Kerstvakantie 

Kerstvakantie 

Kerstvakantie 

Kerstvakantie

OPEN HUIS  •  15.00 – 20.00 uur 
Les tot 12.40 uur

Repetities Grote Avond

Thorspor 5h en 6a
Toetsweek bovenbouw

Toetsweek bovenbouw

Wetenschapsproject klas 3a
Bezoek Techlab klas 2m en 2mh 
CKV-dag klas 3m

Wetenschapsproject klas 3a
Thorspor 4m

Pakketvoorlichting klas 2m en 2mh

Leerlingenraad
Presentatie kunstonderzoek CKV klas 5h
Vakkenpakketvoorlichting klas 3m

Toetsweek bovenbouw

Ouderraad

Start SoVa/Faalangst Reductie Training klas 1

Start toetsweek bovenbouw • 3h en 3a les

Toetsweek bovenbouw 

Toetsweek bovenbouw 

Toetsweek bovenbouw

Toetsweek bovenbouw



Cambridge English
Of je nu mavo, havo of atheneum doet, elke leerling krijgt het vak Engels op school.  
Op de Thorbecke Scholengemeenschap doen we dat via het Cambridge English.  
Wie wil, kan voor het Cambridge Certificate gaan. Halverwege mavo 4, havo 5 of aan 
het einde van 5 vwo kun je examen doen. 

Trajecten 
Techniek (mavo, mavo/havo)
De hele wereld draait door techniek. Van mobieltjes en computers tot elektrische  
auto’s en robots. Bij Techniek steken leerlingen de handen uit de mouwen om gave 
dingen te bouwen. Dat is leuk en leerzaam, want die werkstukken gebruiken ze weer  
bij natuurkunde. 

Sportklas (mavo, mavo/havo, havo/atheneum, atheneum)
Leerlingen maken kennis met sporten die ze normaal gesproken niet in de gymles  
krijgen. Denk aan free running, mountainbiken, squash of karate. Dat gebeurt op 
school en in clinics van specialisten. In klas 1 eindigen ze met een watersportkamp  
en in de winter van klas 2 gaan ze op wintersport.

Technasium (havo/atheneum, atheneum)
Het Technasium is dé manier om kennis te maken met de moderne wereld van 
de bètaberoepen. Het vak onderzoeken en ontwerpen vormt het hart van dit traject. 
Dat betekent niet alleen denken, maar ook veel doen. 

CreaThor Academy
Bij dit traject draait het om kunst in de breedste zin van het woord. Je kunt je 
specialiseren op het gebied van film en fotografie, beeldende kunst of theater. 
Zelfgemaakte producties zijn uiteraard onderdeel van dit traject. Op deze Academy 
word jij één van de creators!

De meeste leerlingen kiezen bij ons een traject. Ook bestaat de mogelijkheid om  
geen traject te volgen.

 

Trajecten
Trajecten zijn speciale onderwijsprogramma’s naast het 
normale curriculum. Ze sluiten aan bij de specifieke interesses 
van leerlingen. Zij kiezen hun traject in de brugklas. Op onze 
website vindt u de actuele informatie over de vrijwillige kosten 
die verbonden zijn aan de trajecten. 

Profielen en extra vakken
Een overzicht van de vakken die uw kind krijgt, vindt u op  
de website onder het kopje lessentabellen. In de onderbouw 
zijn de vakken voor leerlingen die op hetzelfde niveau les 
krijgen gelijk. In de bovenbouw kiezen leerlingen een profiel  
en worden de meeste trajecten een keuzevak, bijvoorbeeld 
bewegen, sport en maatschappij (BSM) dat goed aansluit bij 
het traject Sport. Leerlingen kunnen natuurlijk ook een ander 
extra vak volgen. Thorbecke is een officiële Technasiumschool. 
Dat betekent dat Technasium ook in de bovenbouw wordt 
aangeboden.
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Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

Trajectmiddag groep 8 leerlingen Projectdagen nieuwe leerweg klas 3m

Projectdagen nieuwe leerweg klas 3m

Projectochtend nieuwe leerweg klas 3m

Ontwikkelmiddag • les tot 12.40 uur

Deadline PIE 1e versie portfolio klas 4m

Herkansen/inhalen klas 4h, 4a en 5a

Herkansen/inhalen klas 4m, 5h en 6a

Informatieavond 10-14

Excursie geschiedenis Westerbork klas 3m

Thorspor 4m

Ouderspreekavond

Repetities Grote Avond

Thorspor 4m

Rapport uitdelen klas 1 en 2

Voorlichtingavond skireis Sportklas 2

Werkmoment achterblijvers PWS klas 5h en 6a

MR-vergadering Mentorcontactmoment klas 3m en 4m

Studiekeuze Kick-Off Windesheim klas 4h

Thorspor 4m

Klankbordgroepen bovenbouw h/a 

Projectdagen nieuwe leerweg klas 3m

Projectdagen nieuwe leerweg klas 3m

Oudercontactavond onderbouw (online)

Opgeven herkansen/inhalen klas 4m, 4h, 
4a, 5h, 5a en 6a
Thorspor 4m
SSZ toernooi: Volleybal
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De school vraagt de ouders om een ouderbijdrage om de kosten van 
de extra activiteiten te bekostigen. De ouderraad stelt jaarlijks deze 
ouderbijdrage vast. De ouderbijdrage is vrijwillig en de leerling van wie de 
ouders geen ouderbijdrage betalen, kan niet worden uitgesloten van 
verplichte of extra activiteiten binnen het curriculum. De schoolleiding heeft 
het recht om activiteiten waar (een groot deel van de) ouders niet voor 
betalen alsnog te schrappen uit het lesprogramma.

Visie
Binnen Thorbecke vinden we het belangrijk dat het aanbod in de kantine en 
automaten vooral gezondere keuzes biedt. Onze school is een omgeving waar 
gezond eten gemakkelijk moet zijn, omdat dit bijdraagt aan de ontwikkeling en 
leefstijl van de leerlingen. Gezond eten gaat over goed voor jezelf zorgen en 
daar dragen we als school graag aan bij.

De Gezonde Schoolkantine
We werken op onze school volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn 
opgesteld door het Voedingscentrum. Binnen de verschillende aangeboden 
productgroepen (zoals dranken, brood, zuivel, etc.) biedt de kantine minstens 
één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod én voor het aanbod 
in de automaten. Betere keuzes zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum.

Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes. De kantine hanteert deze 
uitstralingspunten:
1.  Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan 

alleen betere keuzes.
2.   Op de opvallende plaatsen in de automaten staan alleen  

betere keuzes.
3.  Als je eten of drinken aanbiedt bij de kassa, staan daar alleen   

betere keuzes.

Hygiëne & duurzaamheid
Binnen onze kantine wordt er gewerkt volgens de HACCP-regels 
(voedselveiligheidssysteem).

Onze kantine stimuleert water drinken
In onze Gezonde Schoolkantine is water altijd beschikbaar, zowel bij het 
uitgestalde aanbod als in de automaten. We bieden tevens een watertappunt.

Onze ambitie
Onze ambitie is een gezonde schoolkantine (goud):
•   Het uitgestalde aanbod en het aanbod in de automaten bestaat voor 

minimaal 80% uit betere keuzes.
• We bieden groente en fruit aan.
•  De aankleding van de kantine stimuleert onbewust om de betere keuze te 

maken.
Al vanaf 2015 ontvangt onze school jaarlijks de gouden kantineschaal, omdat 
voldaan wordt aan bovengenoemde eisen.

Structureel beleid
Samen met onze kantinemedewerker brengen wij ieder jaar het aanbod in de 
kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren we de uitkomst aan de 
directie. Daarnaast is ons beleid terug te vinden op de schoolsite.

Ouderbijdrage
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Beroepenavond locatie TSG

SSZ toernooi: Basketbal

Skireis Sportklas 2 

Leerlingenraad

Ouderspreekavond klas 3 en hoger h/a (online)

MR-vergadering

Algemene Ouderavond door de Ouderraad

Ouderavond 10-14

Definitieve keuze vakkenpakket klas 2m, 2mh en 3m

Definitieve versie inleveren portfolio PIE klas 4m

Thorspor 4m 

Deadline inschrijven mbo klas 4m

Mentorcontactavond onderbouw

Toetsweek bovenbouw

Mentorcontactavond onderbouw

Toetsweek bovenbouw

Project- en Wetenschapsdagen onderbouw

Toetsweek bovenbouw

Project- en Wetenschapsdagen onderbouw

SSZ toernooi: Unihockey

Toetsweek bovenbouw

Project- en Wetenschapsdagen onderbouw

Skireis Sportklas 2 

Ouderspreekavond klas 3m en 4m (online)

Ouderraad

Skireis Sportklas 2 

Skireis Sportklas 2 

Skireis Sportklas 2 
Definitieve profielkeuze klas 3h en 3a
Thorspor 4m
Brugklasvoorstelling Grote Avond in Odeon (middag)
Grote Avond in Odeon

Mentorcontactavond klas 3h, 3a, 4h en 4a

Pakketvoorlichting 3m klas 2h en 2ha

Mentorcontactavond klas 3h, 3a, 4h en 4a

Presentaties PWS klas 5h en 6a

Thorspor 4m
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Gedurende het schooljaar zijn er verschillende activiteiten voor 
leerlingen. Sommige zijn gebonden aan een vak, zoals de bezoeken van 
het vak Wetenschap aan bijvoorbeeld de universiteit en de onderzoeken 
van natuur-, schei- en wiskunde. Aan andere activiteiten, zoals de 
verschillende sporttoernooien of de WAMPEX, kan iedereen meedoen.

Introductie
De eersteklassers hebben een introductieweek in en rondom school: een 
speurtocht door de school, kennismakingsspelletjes en spelletjes bij de 
Wythmenerplas. We sluiten de week af met een feest op vrijdag. 

Wiskundewedstrijden
Op Thorbecke doen leerlingen vaak mee aan wiskundewedstrijden als 
de wereldwijde Kangoeroewedstrijd. Ook organiseren we elk jaar de 
wiskunde-Alympiade en wiskunde B-dag voor alle leerlingen.

Thorspor 
In de examenklassen maken alle leerlingen kennis met sporten die ze in 
de normale gymles niet tegenkomen. Met Thorspor gaan ze bijvoorbeeld 
duiken, boksen, judoën of naar de atletiekbaan. Zo leren leerlingen ook 

meteen een aantal sportverenigingen in Zwolle en omgeving kennen.

Excursies
Leerlingen gaan in hun tijd op Thorbecke er meerdere keren op  
uit, als het Covid-19 virus het toelaat. Bijvoorbeeld op de fiets door  
Zwolle tijdens het bruggenproject, met geschiedenis naar Kamp 
Westerbork of met maatschappijleer op bezoek in de Tweede  
Kamer. De data voor de excursies staan in deze kalender.

In de examenklas gaan leerlingen op Thorbeckereis. Ze kunnen kiezen 
voor een reis in Nederland, voor het outdoorkamp in Frankrijk of voor  
een culturele reis naar een stad als Parijs, Londen of Berlijn. 

Waar blijven onze leerlingen?
Klassen 1 Sport  •  watersportkamp
Klassen 2 Sport  •  skireis
Klassen 3 en 4 Fast Lane  •  naar Groot-Brittannië 
Klas 4h en 4a  •  projectdagen op verschillende locaties in Nederland

De verhalen en foto’s van deze uitjes  
vindt u op onze social media kanalen 
en op onze website.

     Veel te beleven
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Toetsweek bovenbouw

PIE CSPE computerdeel klas 4m

Opgeven herkansen/inhalen klas 5h en 6a

Cito klas 1

Herkansen/inhalen klas 3m en 4m

Toetsweek bovenbouw

PIE CSPE computerdeel klas 4m

TOP-dag 4m en bovenbouw h/a

Kunstendag Global Art klas 3a

Excursie CreaThor Academy klas 1

Opgeven herkansen/inhalen klas 3m en 4m

Cito klas 2

Mentorcontactmoment klas 3m
Examentraining 4m
Klankbordgroep dyslexie klas 2 t/m 6
Rapport uitdelen klas 1 en 2
Ouderraad

Cito klas 1
Excursie CreaThor Academy klas 2
Examentraining 4m
Leerlingenraad
SSZ toernooi: Voetbal

Herkansen/inhalen klas 4h, 4a en 5a

Examentraining 4m

PIE CSPE praktijk klas 4m (groep 2)

Examentraining 4m

Cito klas 2

Boekhoudexamen bedrijfseconomie klas 5a

Examentraining 4m

Goede Vrijdag

Tweede Paasdag

Meivakantie 

Meivakantie 

Meivakantie 

Meivakantie 

Meivakantie 
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Onioth is de leerlingvereniging vóór en dóór leerlingen. Ze organiseren film- en discoavonden, 
de sinterklaasviering, de rozenverkoop met Valentijnsdag en natuurlijk de Grote Avond in 
Schouwburg Odeon: een avond vol optredens van leerlingen en af en toe van docenten.  
Hiervoor worden serieuze audities gehouden. Onioth-leden doen de organisatie en regelen 
het licht, het geluid en het decor. 

Het goede doel
Onioth verkoopt twee keer per jaar lekkere dingen in school. Met Kerst zijn dat zelfgebakken 
oliebollen. Hiervoor gaan de leden de hele nacht door om te zorgen dat er verse oliebollen liggen 
als de school begint. In de zomer zorgen ze altijd een keer voor verkoeling met de verkoop van 
ijsjes. De opbrengst van de verkoop gaat elke keer naar een ander goed doel. 

Leerzaam en gezellig
Bij Onioth doen leerlingen zoveel mogelijk zelf. Daarom kunnen leden geluids-, schmink- of 
managementcursussen volgen. Wat zij op deze cursussen leren, geven zij weer door aan andere 
leerlingen. 

Onioth is vooral altijd heel erg gezellig en een mooie manier voor leerlingen om nieuwe mensen 
te leren kennen. Om het schooljaar goed af te sluiten, gaat Onioth elk jaar een weekend op 
kamp. Alle leerlingen kunnen zich aansluiten bij Onioth. Bijvoorbeeld door op dinsdagmiddag 
naar de algemene vergadering te komen. 

De ervaringen die leerlingen opdoen bij Onioth, nemen ze hun leven lang mee. Op onze sociale 
media vindt u verslagen en foto’s van die leuke ervaringen. De geplande activiteiten staan in de 
kalender van deze schoolinfo. 

“ Jelle Bij Onioth hebben we heel veel lol én we leren hoe je  

activiteiten moet organiseren. Dat is het bijzondere: het is  

vaak stressen en lachen tegelijk. “

Onioth Ontspanning Na Inspanning Op Thorbecke
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Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

Hemelvaartsdag Tweede Pinksterdag

Vrije dag voor leerlingen

Meivakantie

Examentraining 4m

Projectdagen nieuwe leerweg 3m

Facultatieve lessen 5h en 6a

Proefexamens 4m 

Projectdagen nieuwe leerweg 3m

Facultatieve lessen 5h en 6a

Centraal Examen I 

Projectdagen nieuwe leerweg 3m

Centraal Examen I

CKV dag Woest 3m (deze week)

Centraal Examen I

Centraal Examen I

Project- en Wetenschapsdagen onderbouw

Centraal Examen I

Project- en Wetenschapsdagen onderbouw

Klankbordgroepen h/a bovenbouw

Ouderavond 10-14

Centraal Examen I

Project- en Wetenschapsdagen onderbouw

Centraal Examen I

Centraal Examen I

Survivalkamp BSM 4h

Sportplus kamp 4a

Centraal Examen I

Survivalkamp BSM 4h

Sportplus kamp 4a

Centraal Examen I

Survivalkamp BSM 4h

Sportplus kamp 4a

Examentraining 4m
Projectdagen nieuwe leerweg 3m
Facultatieve lessen 5h en 5a
Veldwerkdag aardrijkskunde en biologie 5a
MR-vergadering

Meivakantie
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Culturele en kunstzinnige vorming is van groot belang. Door kunst en 

cultuur te zien en te ervaren, leren leerlingen hoe de samenleving is 

ontstaan, waar die uit bestaat en waar die uit zou kunnen bestaan.  

Zo nemen ze zelf met verstand van zaken deel aan die samenleving. 

In de les
Kunst en cultuur begint op Thorbecke al in de brugklas. Brugklassers 

kunnen kiezen voor het traject Muziek & Theater. Een veelzijdig traject 

waarbij eigenlijk alle podiumkunsten aan bod komen. Daarnaast krijgen  

alle leerlingen beeldende vorming en CKV (Culturele en Kunstzinnige 

Vorming). Op de mavo bestaat het vak CKV uit projectdagen en op de  

havo en het atheneum krijgen leerlingen lessen over film, muziek,  

theater en nieuwemediakunst. 

Buiten de les
Leerlingen gaan verder naar dans-, film-, muziek-, en toneelvoorstellingen, 

nemen deel aan workshops en bezoeken musea en tentoonstellingen.  

Deze en andere culturele activiteiten organiseren we samen met kunst- en 

cultuurorganisaties, zoals de Stadkamer in Zwolle.

Op het podium
Leerlingenvereniging Onioth organiseert elk jaar de Grote Avond waar 

leerlingen hun kunsten op het podium laten zien. Hiermee stimuleren  

ze leerlingen om op te treden, mee te doen aan Kunstbende Overijssel  

of zelfs te auditeren voor een kunstopleiding. 

“

Kunst en  cultuur

“ “Lauren: We hebben meegelopen met een voorstelling op 

verschillende scholen. We mochten alles promoten en 

dat was supergaaf! 
24



Ziekmeldingen doorgeven:
dagelijks tussen 8.00 en 8.30 uur

038 456 4560
of via de Magister-app

www.thorbecke-zwolle.nl

juni

25

PIE CSPE inhaaldag 4m Watersportkamp klas 1

Watersportkamp klas 1 Centraal Examen II

IJsverkoop door Onioth

IJsverkoop door Onioth

MR-vergadering

Ouderavond 10-14

Uitslag Centraal examen II

Toetsweek bovenbouw

Watersportkamp klas 1

Watersportkamp klas 1

Watersportkamp klas 1

Watersportkamp klas 1

Grote Finale CreaThor Academy (avond)

Watersportkamp klas 1

Excursie Moderne Media klas 3h en 3a
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Uitslag Centraal Examen I
Ontvangst alle examenkandidaten op school
Watersportkamp klas 1
Voorlichting dyslexie groep 8 leerlingen

PIE CSPE herexamen 4m

Onioth kamp 

Centraal Examen II 

Onioth kamp

Ouderraad

Centraal Examen II

Techniek klas 1: drones

Leerlingenraad

Centraal Examen II

Techniek klas 2: Trebuchet bouwen



Samen voor het goede doel
    

Thorbecke KWF Run
Op zondag 6 november houden we in 
samenwerking met KWF en Isala de Thorbecke 
KWF Run. Er kunnen verschillende afstanden 
worden gelopen (1 km, 2,5 km, 5 km KWF 
Sponsorloop en 5 km recreanten Zwolle loop). 
Onze tweedejaars sportleerlingen lopen in ieder 
geval de KWF Sponsorloop. Zij krijgen voor de 
loop al voorlichting van KWF over wat kanker is 
en waarom we deze loop organiseren. Ook een 
bezoek aan Isala staat op de planning, zodat de 
leerlingen meer te weten komen over chemo- 
en radiotherapie. Daarna kunnen de leerlingen 
beginnen met het zoeken van sponsoren om 
zichzelf voor zoveel mogelijk geld te laten 
sponsoren. Om nog meer geld op te halen voor 
KWF kunnen dit jaar ouders, verzorgers, familie 
enz. ook meelopen. We lopen in het mooie 
natuurrijke gebied om de school en Isala. Hoe 
mooi is dat?!

Kerstactie
Om het jaar organiseren we op de vrijdag voor 
Kerst een actie om geld in te zamelen voor een 
goed doel. Dit kan een grote verloting, een 
inzamelingsactie of iets helemaal nieuws zijn. 
Ideeën zijn altijd welkom! Elk jaar kiezen we 
een ander goed doel uit. 

We willen niet alleen aan onszelf denken, maar ons ook inzetten voor anderen en betrokken zijn  
bij de wereld om ons heen. Daarom zijn er regelmatig acties voor het goede doel.
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Zomervakantie 

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie 
t/m 1 september 2023

Toetsweek alle klassen

Toetsweek alle klassen

Toetsweek alle klassen

Toetsweek alle klassen

Toetsweek alle klassen

PWS werkmiddag 4h en 5a

Eindfeest klas 1 door Onioth

Activiteitendag 3h

Doe-dagen klas 1 en 2

Diploma-uitreiking 5h (19.30 uur)

TOP-dag bovenbouw h/a
Kunstendag Global Art 3h
Opgeven herkansen/inhalen 3m, 4h, 4a en 5a
Doe-dagen klas 1 en 2

Herkansen/inhalen 3m
Ontvangst groep 8 leerlingen
BBQ onderbouw
Diploma-uitreiking 4m (16.00 uur)
Diploma-uitreiking 6a (19.30 uur)

Activiteitendag 3a

Sportdag klas 1

Walibi klas 2

Herkansen/inhalen klas 4h, 4a en 5a

Hellendoorn klas 1

Sportdag klas 2

Rapport ophalen 
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Thorbecke Scholengemeenschap 

locatie mavo - havo - atheneum 

Dokter Van Heesweg 1

8025 AB ZWOLLE

(038) 456 45 60

info-tsg@ooz.nl

www.thorbecke-zwolle.nl

De TSG is een onderdeel van Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio

Postbus 55

8000 AB ZWOLLE

(038) 455 59 40

secretariaat@openbaaronderwijszwolle.nl

www.openbaaronderwijszwolle.nl

Samenwerkingsverband Regio IJssel-Vecht SWV VO 23.05  

Ossenkamp 8 

8024 AE  ZWOLLE

Tel (088) 850 76 37

secretariaat@swvvoijsselvecht.nl
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