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Welkom
op Helinium
In deze informatiegids proberen we een beeld te
geven wat voor ’n school Helinium is. Wat vinden
we belangrijk, wat bieden we aan onderwijs en
begeleiding, hoe steekt de school in elkaar en welke
uitdagende (buitenschoolse) activiteiten horen bij
Helinium? Je vindt het allemaal in deze gids.
Hopelijk wordt duidelijk dat we kiezen voor uitdaging
en sfeer, want in een goede sfeer presteer je meer. Of
het nu de Vakcolleges zijn die je interesseren, de Sportof Theaterklas, tweetalig onderwijs of het Technasium:
we dagen je uit om je talenten te ontdekken en te
ontwikkelen in een gezellige en veilige omgeving. Of
je nu gouden handen hebt of tot de knappe koppen
behoort, voel je welkom op Helinium, waar de
docenten je graag helpen. Leerlingen van Helinium
voelen zich snel thuis op school.
Ruud van Tergouw, rector
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Kennismaken
met de brugklas
Al voor de zomervakantie leer je Helinium wat beter kennen
tijdens de introductiemiddag. Je ontmoet dan je nieuwe
klas en mentor. Bij je mentor kun je steeds terecht met al je
vragen. Als het nieuwe schooljaar begint, starten onze brugklassen met een week vol gezellige sport- en spelopdrachten,
uitstapjes, samen lol maken en elkaar goed leren kennen.
In een goede sfeer presteer je meer!
Daaraan werk je samen met je mentor.
Voor je spullen kun je een eigen kluisje huren waar je je
boeken en schriften in kan leggen die je later pas nodig hebt.
Dan hoef je niet de hele dag met een zware tas te sjouwen.
Bovendien zit er een telefoonoplader in. Best handig toch?

In de Taalwerkplaats kunnen leerlingen terecht die
dyslexie of taalproblemen hebben. Je vindt daar veel
oefenmateriaal en je krijgt individuele ondersteuning.
Nieuw is onze Rekenwerkplaats. Daar krijgen leerlingen
die tijdens de reguliere lessen toch niet tot het gewenste
niveau komen, individuele ondersteuning om hun
rekenvaardigheid te verbeteren.

Wat wil je later worden?
Vaak weet je dat nog niet als je in de brugklas zit.
Samen met je ouders krijg je al vanaf de brugklas alle
informatie die nodig is om een goede keuze te maken
voor het juiste schooltype, vakkenpakket en de vervolgopleiding. Soms geeft de basisschool een dubbel advies. De
basisschool adviseert dan bijvoorbeeld: ’MAVO/HAVO’. In
dat geval nodigen wij jou en je ouders uit voor een goed
gesprek en nemen we de mogelijkheden door. Daarna
beslissen we met zijn allen welk onderwijs het beste bij jou
past en daar gaan we dan voor. Dit geldt voor alle
afdelingen.

Binnen onze school is voldoende extra
uitdaging te vinden.
Zo hebben wij (voor alle afdelingen) de
Sportklas, (kennismaken met verschillende
sporten in de vorm van uitdagende clinics),
de Theaterklas (werken aan een theaterproductie met dans, drama & muziek) en
Anglia (extra Engels waarbij Europees
erkende certificaten te halen zijn). Tevens
bieden we een (computer) typecursus aan.

Met speciale aandacht
Mocht je tijdens je schoolperiode tegen problemen
aanlopen dan ga je naar je mentor. De mentor kijkt eerst wat
hij of zij voor je kan doen. Als het nodig is roept je mentor de
hulp in van het ondersteuningsteam en bespreekt dan welke
hulp het beste is voor jou. Soms lossen we het zelf op en een
andere keer roepen we, in overleg met je ouders hulp in van
buitenaf. In die gouden driehoek, leerling, ouders en school,
lossen we de meeste problemen op.

Als je voor Helinium kiest, kies je voor
een school die heel veel in huis heeft aan
onderwijsafdelingen en extra vakken.
Meer informatie kun je op onze website,
www.helinium.nl vinden. Is dat nog niet
voldoende, stuur dan een berichtje naar
k.breederland@helinium.nl . We maken
dan een afspraak om nadere informatie
en/of een rondleiding te geven.
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Kiezen voor
VMBO Vakcolleges
(incl. LWOO)

Voor leerlingen die graag de handen uit de mouwen
steken. Vanaf leerjaar 1 ben je volop met de praktijk
bezig; dat is de kracht van de Vakcolleges.

Vakcollege Techniek
Je kan kiezen uit het Vakcollege Techniek met de
beroepsrichting Produceren, Installeren en Energie.
Daarnaast kan je het VCA- diploma halen en is er een
mogelijkheid tot het halen van een erkend lasdiploma.
Mocht je vragen hebben, neem gerust contact op
met dhr. E. van den Hooven, teamleider Vakcollege
Techniek. E-mail: e.vandenhooven@helinium.nl

Vakcollege Mens & Dienstverlenen
Het Vakcollege Mens & Dienstverlenen heeft de routes
Zorg & Welzijn en Economie & Ondernemen. Je begint
meteen in je eerste jaar met praktijkopdrachten en in je
eerste drie jaar bezoek je regelmatig bedrijven en krijg
je les van mensen uit het bedrijfsleven.
Mocht je vragen hebben, neem gerust contact op met
dhr. M. Kuipers, teamleider Vakcollege Mens & Dienstverlenen. E-mail: m.kuipers@helinium.nl

VMBO met leerwegondersteuning
Ben jij iemand die leert door dingen te doen? Wil je
niet te lang met hetzelfde bezig zijn? Ben je onzeker
over wat je precies moet doen. Hoe dan ook: wij
gaan ervan uit dat je alles uit jezelf wil halen voor
het VMBO-diploma! Waar nodig ondersteunen wij je
daar bij. Als de basisschool aangeeft dat extra
ondersteuning goed voor je is, vragen wij in overleg
met je ouders een aanwijzing LWOO aan. Dit geeft
je recht op extra begeleiding.
Helinium heeft kleine klassen voor het VMBO met
LWOO. In deze klassen zie je veel dezelfde docenten,
want zij geven meerdere vakken en begeleiden je bij
het leren. In leerjaar 3 en 4 zit je in gemengde groepen.
Je krijgt dan nog steeds leerwegondersteuning, maar
dan individueel. Leerlingen met een MAVO-advies
kunnen ook in aanmerking komen voor deze vorm van
leerwegondersteuning.

Voor meer informatie kijk op www.vakcollegegroep.nl
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Kiezen voor MAVO PLUS

Ben jij die leerling
die graag verder leert?
En wil je ook vast een kijkje kunnen nemen in verschillende beroepssectoren? Kun je ook zelfstandig
opdrachten uitvoeren en heb je na de lessen aandacht
voor schooltaken? Dan past de keuze voor MAVO PLUS
prima bij jou.

Talent in de dop kiest MAVO PLUS. De gemengde en theoretische leerweg als voorbereiding op MBO of HAVO krijgt
op Helinium een eigen gezicht: MAVO PLUS - Middelbaar
Algemeen Voortgezet Onderwijs met een uitdagend
plusdeel.

Bijzonder zijn
de plusonderdelen
Voor alle leerlingen:

Creative Technology
In de onderbouw maken alle leerlingen kennis met het
vak “Creative Technology”. Het vak waarbij techniek en
creatief denken centraal staat. Ontwerp en maak
bijvoorbeeld je eigen hologram!
Daarnaast de mogelijkheid, zoals al eerder genoemd,
de Sportklas, de Theaterklas en Anglia.

Beginnen in een brugklas
is best spannend.
Daarom krijgen alle leerlingen in de MAVO brugklas
een side kick. Dit is een leerling uit de vierde klas
die ervoor opgeleid is je gedurende het schooljaar,
maar vooral in de eerste maanden, met raad en
daad bij te staan.

Al deze verrijkingsdelen hebben een vervolg in
de bovenbouw van de MAVO. Je kunt er zelfs
eindexamen in doen!
Mocht je vragen hebben, neem dan gerust contact op
met dhr. M. Stoppelenburg, teamleider MAVO.
E-mail: m.stoppelenburg@helinium.nl
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Kiezen voor HAVO
Als je bij ons voor de HAVO kiest, dan krijg je alle
mogelijkheden om het beste uit jezelf te halen. Het
beste uit jezelf halen in een prettige en veilige
leeromgeving vinden wij belangrijk. Op onze
HAVO-afdeling draait het om jou. Jij gaat ontdekken
waar je goed in bent en wij helpen je daarbij.
Ons hoofddoel is om onze leerlingen competent
te maken om succesvol een HBO-studie te kunnen
doorlopen. Motiverend onderwijs, leren door te doen,
zelfverantwoordelijkheid en een goede relatie zijn
daarbij onze bouwstenen. Een team met bevlogen
docenten, mentor en teamleider staat voor jou klaar.
In de brugklas krijg je naast de gewone vakken
zoals Nederlands, Engels en wiskunde ook het vak
“Onderzoek & Ontwerpen” (O&O). Tijdens 2 projecten
maak je bij O&O kennis met het Technasium. Vanaf
leerjaar 2 kun je dit vak kiezen en je kunt er zelfs
examen in doen. Meer hierover kun je lezen onder het
kopje VWO-stroom.

Als HAVO-leerling kun je uiteraard ook deelnemen aan
de eerder genoemde programma’s zoals de Sportklas, de
Theaterklas en Anglia.
In de eerste weken zorgen we ervoor dat jij je zo snel
mogelijk goed voelt op Helinium. We beginnen met een
introductieweek waarin je nader kennismaakt met de
school, je mentor en je klas. In die week leer je elkaar goed
kennen. In de rest van het jaar hebben we ook nog genoeg
andere leuke activiteiten. Je zal je snel thuis voelen op de
HAVO.
Mocht je vragen hebben, neem dan gerust contact op
met mevr. E. van Delft, teamleider van de HAVO.
E-mail: e.vandelft@helinium.nl
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Kiezen voor VWO
VWO PLUS TTO
Advies VWO

VWO PLUS
Advies VWO

VWO PLUS

Advies HAVO/VWO

Binnen de VWO-afdeling bieden we voor elke unieke
leerling een passende uitdaging. Zo heb je bij de aanmelding de keuze uit drie onderwijskundige stromingen
met elk een eigen signatuur. Alle drie de stromingen
maken deel uit van een sterke VWO-afdeling waarbij het
onderwijs is afgestemd op de vaardigheden die in de 21e
eeuw van belang zijn.
Bij het samenstellen van onze leerformule hebben
we naar vijf essentiële elementen gekeken: uitdaging,
betrokkenheid, vertrouwen, hoge verwachtingen en
begrip. Dit vormde ook de basis om een HAVO/VWO-klas
op te nemen binnen de VWO-afdeling en deze leerlingen
de mogelijkheid te bieden om direct kennis te laten maken
met het VWO-curriculum. Uit onderzoek is gebleken dat
deze leerlingen signiﬁcant beter presteren.

Keuzemogelijkheden
Het VWO-curriculum wordt voor een groot deel gevuld
met de reguliere vakken zoals dit in Nederland is voorgeschreven. Het onderscheidende karakter op Helinium
is te vinden in het diﬀerentiële deel. Zo kan er gekozen
worden voor de vakken “Onderzoek & Ontwerpen” (O&O,
Technasium), Busines (jong ondernemen), Klassieke
Vorming (Latijn/Grieks), Anglia, Sportklas of Theaterklas.
Bij de kennisoverdracht maken we gebruik van het
onderwijsconcept “Probleem Gestuurd Onderwijs
(PGO)”. Ook bieden we de leerlingen de mogelijkheid om
actief aan taalverwerving te doen middels ons tweetalig
onderwijs (TTO) programma. Binnen ons TTO vormt het
thema internationalisering een belangrijk uitgangspunt.

In leerjaar 1 volgen alle leerlingen het vak “Onderzoek
& Ontwerpen” (Technasium). Na leerjaar 1 kan je ervoor
kiezen om je verder te ontwikkelen binnen dit vak. Je kan
ervoor kiezen om in het vak O&O eindexamen te doen.
Daarnaast maken alle leerlingen in leerjaar 1 kennis
met het PGO. Na leerjaar 2 wordt het PGO geïntegreerd
aangeboden in verschillende vakken.
In leerjaar 2 behoort de keuze voor het vak Klassieke
Vorming (Latijn/Grieks) tot de mogelijkheden.
In de bovenbouw (vanaf leerjaar 4) maak je de keuze
voor één van de proﬁelen (Natuur & Techniek, Natuur
& Gezondheid, Economie & Maatschappij, Cultuur &
Maatschappij). Tijdens de bovenbouwperiode werken wij
samen met verschillende universiteiten (TU Delft, Erasmus
universiteit). Op Helinium geven we de leerlingen optimaal
de kans om verder door te groeien tot een betrokken,
maatschappelijk bewuste wereldburger.

Mocht je vragen hebben, neem dan gerust contact op
met dhr. G. Lankhorst, teamleider VWO.
E-mail: g.lankhorst@helinium.nl
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Doorstroomschema

WO

6 VWO PLUS

HBO

Technasium/PGO

3 VWO PLUS TTO

5 VWO PLUS

5 HAVO

Technasium/PGO

Technasium

4 VWO PLUS

4 HAVO

Technasium/PGO

Technasium

3 VWO PLUS

3 HAVO

Technasium/PGO

Technasium/PGO

Technasium

2 VWO PLUS TTO

2 VWO PLUS

2 HAVO

Technasium/PGO

Technasium/PGO

Technasium

1 VWO PLUS TTO

1 VWO PLUS

1 HAVO

Technasium/PGO

Technasium/PGO

Technasium

VWO

HAVO

MBO
NIVEAU 3-4

MBO
NIVEAU 2-3-4

4 MAVO Plus

4 VMBO

4 VMBO

3 MAVO Plus

3 VMBO

3 VMBO

Vakcollege Mens
& Dienstverlenen

Vakcollege
Techniek

2 VMBO

2 VMBO

Vakcollege Mens
& Dienstverlenen

Vakcollege
Techniek

1 VMBO

1 VMBO

Vakcollege Mens
& Dienstverlenen

Vakcollege
Techniek

2 MAVO Plus

1 MAVO Plus

MAVO

Vakcollege Mens
& Dienstverlenen

Vakcollege
Techniek

VMBO (incl. LWOO)

Bij een dubbel advies van de basisschool plaatsen wij de leerlingen in de door de ouders gewenste afdeling.

Helinium scholengemeenschap voor
VMBO basis/kader, Vakcolleges
MAVO Plus
HAVO incl. Technasium
VWO incl. VWO Plus met PGO, TTO, Technasium
GYMNASIUM
Helinium Hoofdgebouw
Fazantenlaan 1, 3222 AM Hellevoetsluis
Helinium Technisch Paviljoen
Fazantenlaan 1A, 3222 AM Hellevoetsluis
0181-316 488
info@helinium.nl
www.helinium.nl

