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samen leren 
voor het leven

Goed, christelijk, reformatorisch 
onderwijs. Dat is waar we voor 
gaan. Met de inhoudelijke en 
uitdagende lessen leggen we 
een belangrijke basis voor jouw 
toekomst. We vinden jouw 
resultaten belangrijk, maar 
willen je vooral voorbereiden op 
jouw rol als christen in de 
maatschappij. In je schooltijd 
geven we je hiervoor de ruimte. 
Ons onderwijs wordt gegeven 
door goed opgeleide en 
betrokken christendocenten. 

We leren ook met elkaar. Er zijn 
op alle scholen projecten die je 
voorbereiden op de maat-
schappij. Zo kun je praktisch 
aan de slag in de projectweken, 
leer je samenwerken in een 
debatingclub en kun je echt iets 

betekenen voor de steden en 
dorpen waar onze scholen 
staan. Leer bijvoorbeeld koken 
voor de buurt of voer een  
kleine reparatie uit voor een 
omwonende.

Omdat we samen met je 
ouders/verzorgers het beste 
voor je zoeken, organiseren we 
speciale thema-avonden. 
Bijvoorbeeld over opvoeding en 
identiteit. Leren doen we dus 
samen, voor een inspirerende 
en leerzame schooltijd!  

Welkom op één van de  
scholen van Scholengroep 
Driestar-Wartburg.

R. (Richard) Toes
voorzitter College van Bestuur

data open  
dagen

inhoud
puzzel lekker,  los ze op en neem de 
oplossing mee naar de open dag van jouw 
school!

jouw school stelt zich voor

scholengroep
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zie jij de 7 verschillen in de kaarten?
Kom je er niet uit met de puzzels? 
Neem je doe boek mee naar de open dag en vraag het een docent.

aardrijkskunde

E W E L K O M D R I E S T A R M K D

G O U D A U I T D A G I N G U E N E

H M K T C O N C I E R G E I E O D S

D A E R B R U G K L A S S W V N K O

R I V N E S C H O O L A K A U E W A

S P P O T F R A N S N R S K I V R A

C S L L G O O M T M E G S R L U N R

H K T E O O R R Y W N I G D E W E D

O O E A K M D G M I W M U O E A D R

L N E X G K A S T A C O I C R R E IJ

E D N O C E E H D R T N D E L T R K

N E G L Z U C R X I E O O N I B L S

G R E A A I R I K D E V R T N U A K

R W L P L T N S I E T N I I G R N U

O IJ S R O R IJ E I B R D S U S G D N

E S O B A O L N E E P K E T S C S D

P O M M S B E G E L E I D I N G H E

V V P P R A K T IJ K O N D E R W IJ S

AARDRĲKSKUNDE
BEGELEIDING
BRUGKLAS
CONCIERGE
DIPLOMA
DOCENT
DRIESTAR
ENGELS
EXCURSIE
FRANS

GODSDIENST
GOUDA
GRIEKS
GUIDO
GYMNASIUM
HAVO
LATĲN
LEERLING
LEIDEN
LEKKERKERK

MARNIX
MENTOR
NEDERLANDS
ONDERWĲS
PRAKTĲKONDERWĲS
REFORMATORISCH
REVIUS
SCHOLENGROEP
SAMENWERKEN
SCHOOL

STAGE
UITDAGING
VMBO
VOORLICHTINGSAVOND
VWO
WARTBURG
WELKOM
WERKWEEK
WISKUNDE

Lever deze strook in op de open dag van jouw school en win een Eastpack rugtas!
oplossing woordzoeker:
Naam: 

E-mail:       Tel: 

win!
win!
win!
win!
win!
win!welk woord staat niet in de puzzel? 

woordzoeker
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wiskunde  
rekenen met procenten 

Je hebt een harde schijf van 
240 GB (gigabyte). Daarvan is 
64% inmiddels vol.
Hoeveel GB heb je nog over?

woordenboek
.vertaal deze woorden 

Je zet € 3000,-  
op de bank tegen 
een rente van 
5% per jaar.
a Hoeveel euro 
rente krijg je over 
het eerste jaar?

b Hoeveel euro 
rente krijg je over 
het tweede jaar?

Janita’s zakgeld bedraagt  
€ 48,00. Van dit bedrag stort  
zij elke maand 15% op de bank.
Bereken hoeveel geld dat is.

In 2012 was van de 23 miljard 
euro aan totale uitgaven van 
Nederland (overheid, bedrijven, 
instellingen, huishoudens 
samen) 5% bestemd voor het 
onderwijs. In 2021 bedroegen de 
totale uitgaven 38 miljard, 
waarvan 6% naar het onderwijs 
ging. 
Met hoeveel miljard zijn de 
onderwijsuitgaven in die  
9 jaar gestegen?

%
%

%
%

%

natuurkunde
doe de evenwichtsproef. kan jouw 
bovenste boek ook helemaal over 
de tafelrand steken?

proefje

proefje

proefje

proefje

proefje

check het 
filmpje

tekenen

%

teken je eigen 
stripverhaal over 
jouw eerste dag 
bij ons op school

1 2

5

8

4

7

3

6

ja/nein   
guten Morgen   
danke   
Schule   

  de jongen
  het meisje
  vrienden
  vrije tijd

Schokolade  
ein bisschen   
frühstücken  
Mahlzeit  

  eet smakelijk
  eten
  sinaasappelsap
  appel

?
?

?
?
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Driestar Gouda PrO/vmbo is er voor zowel de denker 
als de doener. Je maakt hier vrienden en je krijgt goed 
onderwijs! Op het Praktijkonderwijs bereiden we je voor 
op het zelfstandig functioneren in de maatschappij. 
Je leert vooral door te doen! Op het vmbo leer je door 
praktijk en theorie. Je ontdekt welk profiel het beste bij 
jou past. 

Praktijkonderwijs
Samen met jou zoeken we naar antwoorden op de vragen:
Wie ben ik, wat zijn mijn talenten, wat zijn je uitdagingen, wat vind 
ik leuk en wat kan ik? Om er voor te zorgen dat jij zelfstandig kan 
zijn wat werken, wonen en vrije tijd betreft.    

Vmbo
Op het vmbo kun je kiezen uit vier profielen: 

 
Bouwen, Wonen & Interieur (BWI)

 
Produceren, Installeren & Energie (PIE)

 
Zorg & Welzijn (Z&W)

 
Economie & Ondernemen (E&O)

Er is altijd een profiel dat bij je past! Je mentor helpt je bij je keuze.

# Praktijkonderwijs # vmbo # goed 
onderwijs # je wordt gezien  
# persoonlijke begeleiding  
www.driestarwartburg.nl

driestar gouda 
pro/vmbo 

open dag
28 jan 2023

voorlichtingsavond
24 nov 2022

‘’Het is hier een fijne 
en veilige plek om 
te leren en elkaar te 
ontmoeten’’

Toppunten Praktijkonderwijs
 

Stage is belangrijk  
 

Een eigen plek in de school   
 

Goede begeleiding van docenten   

 
Veel met je handen bezig

Toppunten vmbo
 

Op zoek naar wat je wil worden  
 

Altijd een leerweg die bij jou past   
 

Stel al je 
vragen aan de mentor   

 
Breng je kennis in praktijk
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driestar gouda 
havo/vwo

Op havo en vwo kun je ervoor kiezen 
om de eerste drie jaren het Tweetalig 
Onderwijs (tto) te volgen. Je krijgt 
dan minimaal de helft van de lessen 
in het Engels en daarnaast ga je elk 
jaar op reis naar het buitenland. Zo 
word je een kei in Engels en leer je 
andere landen en culturen beter 
kennen. 

Houd je van uitdaging en verdiepende 
opdrachten? Dan is vwo+ echt iets 
voor jou. Bij vwo+ werk je elke 
woensdagmorgen aan interessante 

projecten en krijg je extra lessen in 
het Engels (vto). Als je kiest voor 
gymnasium volg je ook Latijn en 
Grieks. Naast de taal krijg je ook les in 
de cultuur van de klassieke oudheid. 
Volop keuzemogelijkheden dus!

Driestar Gouda lijkt misschien een 
grote school, maar toch voelt dat niet 
zo. Er is een persoonlijke band met je 
mentor en docenten. Ook volg je de 
lessen in je eigen gebouw. Zo kom je 
vrienden en vriendinnen makkelijk 
tegen. Je voelt je hier snel thuis.

Toppunten
 Tweetalig Onderwijs     Goede voorbereiding op je vakopleiding en het leven in de 

maatschappij    Ben je sportief? Kies in havo 4 en 5 voor het vak Bewegen, Sport en 
Maatschappij (BSM)     Zet je jouw talent graag in voor anderen? Doe in havo en vwo 3 
mee met de projecten van RealStars in onze stad Gouda

# leuke sfeer # goede begeleiding 
# techlab # debatclub # projectweken 
# snuffelstage
www.driestarwartburg.nl

open dag
28 jan 2023

voorlichtingsavond
23 nov 2022

voorlichtingsavond tto \
vwo+ \ gymnasium

8 feb 2023

“Je voelt je hier 
heel snel thuis”

Ben je nieuwsgierig en leer je graag nieuwe dingen? 
Dan is Driestar Gouda havo/vwo echt iets voor jou! 
Op de Driestar bereiden we je voor op een plek in de 
maatschappij. Dit doen we door goede lessen te geven 
en jou te helpen bij het leren en plannen. In de brug-
klas heb je elke week projectlessen waarbij je aan de 
hand van een thema samen met klasgenoten praktisch 
aan de slag gaat. 
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Driestar Leiden is niet zo groot. Het is hier 
super gezellig en door onze docenten word 
je ook echt gezien. We hebben een prachtig 
schoolgebouw met een leuk plein met een 
voetbalkooi. De sfeer is fijn, zo maak je hier 
snel vrienden. Goed onderwijs vinden we 
belangrijk. Dat hoef je niet alleen te doen. 
Docenten begeleiden je en je werkt samen 
met je klas. Zo kom je erachter waar jij 
goed in bent!

Je kunt in Leiden de volgende richtingen kiezen: 

 
vmbo basis- en kader-beroepsgericht

 
vmbo gemengd-theoretisch

 
havo

 
vwo 

Doe je vmbo basis en kader? Dan ga je na twee jaar 
naar Driestar Gouda of naar een andere school. Het 
examenjaar vwo 6 wordt op Driestar Gouda 
gevolgd. We besteden veel aandacht aan deze 
overstap, zodat het moeiteloos verloopt. 

# superschool # kleine school 
# fijne sfeer # samen leren
# goede onderwijsresultaten
www.driestarwartburg.nl

driestar leiden
“Met mijn mentor kan ik over van 
alles praten. Hij luistert echt goed”

Toppunten
 Door Elsevier uitgeroepen als SUPERSCHOOL!    Veel persoonlijke aandacht   

 Extra begeleiding als je dit nodig hebt   
 Volg Grieks en Latijn op het gymnasium   

 Meer uitdaging? Volg de plusgroep of haal het Cambridge certificaat

open dag
21 jan 2023

voorlichtingsavond
17 nov 2022
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Op Driestar Lekkerkerk voel je je snel thuis. Het is een niet al te 
grote school met ongeveer 500 leerlingen. Ook is het lekker 
dichtbij, je schoolvrienden wonen in de buurt. Doe je vmbo-gt? 
Dan kun je bij ons je diploma halen. Voor de andere niveaus volg je 
bij ons de onderbouw en maak je later een overstap naar één van 
onze andere scholen. Je krijgt niet alleen theoretische vakken, 
maar je leert ook in de praktijk!

# kleine school # lekker dichtbij 
# je kent snel de weg # superschool
# persoonlijk contact # fijne sfeer
www.driestarwartburg.nl

driestar lekkerkerk “Een kleine school 
is fijn, ik ken bijna 

iedereen”

Kom je nieuw bij ons op school? We 
starten het jaar met een introductie-
week om elkaar beter te leren 
kennen, met elkaar samen te werken 
en van elkaar te leren. Persoonlijk 
contact vinden we belangrijk, daarom 
komt de mentor thuis om ook met je 
ouders/verzorgers kennis te maken. 

Ieder jaar heb je 3 activiteitenweken, 
waarin je leuke activiteiten gaat doen 
in het teken van burgerschap, media-
wijsheid, cultuur en nog veel meer. 

Binnen het vmbo bieden we 4 uit-
dagende profielen aan. Genoeg te 
kiezen! Liever meer theorie en 
uitdaging? De havo is echt iets voor 

jou als je het leuk vindt om te leren. 
Op het vwo dagen we je extra uit, kies 
bijvoorbeeld voor Latijn en Grieks. Op 
Driestar Lekkerkerk krijg je
onderwijs dat goed bij je past.

Toppunten
 Kwalitatief goed onderwijs   

 Door Elsevier uitgeroepen als 
SUPERSCHOOL!    Burgerschap 
vinden we belangrijk    Je voelt je 
hier snel thuis    Stroom moeiteloos 
door naar een andere school    Volg 
in klas 3 en 4 een praktijkvak en ga 
op een échte stage    Speciaal voor 
jou op het vmbo het vak P&O (praktijk 
en oriëntatie) 

open dag
21 jan 2023

voorlichtingsavond
29 nov 2022
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De Guido de Brès is een mooie 
school vlakbij station 
Lombardijen in Rotterdam-
IJsselmonde. Je kunt echt iets 
betekenen voor de stad, 
bijvoorbeeld in de maatschap-
pelijke stage. Vier keer per jaar 
heb je een lesvrije week, de 
Brèsweek. Dan ga je aan de 
slag met een leuk project of ga 
je op excursie. Zo bereiden we 
je voor op de maatschappij en 

breng je de theorie in de 
praktijk! 

De stap van groep 8 naar het 
voortgezet onderwijs is best 
spannend. Daarom werken we 
met juniormentoren, die 
helpen je snel op weg!  Als je 
extra begeleiding nodig hebt, 
staat het Zorg Advies Team 
voor je klaar. Je mentor helpt 
je graag als je vragen hebt.

Toppunten
 Praktisch aan de slag op de mavo voor een goede basis. Kies voor extra 

uitdaging Anglia of VéTO     Voor havo-leerlingen met pit: kies voor VéTO, het 
International Business College of de TechnoHavo    Volg Tweetalig Onderwijs 
op het atheneum: krijg ruim de helft van de lesuren in het Engels en doe het 
Cambridge FCE examen    Leer op het gymnasium, naast Latijn en Grieks, 
over de klassieke oudheid

# verbredend  # verdiepend   
# veelzijdig  # uitdagend  # bresweken  
# christelijk, op reformatorische  
grondslag  # goede begeleiding
www.driestarwartburg.nl

Op de Guido de Brès is er altijd een niveau dat bij je 
past. Ben je op zoek naar extra uitdaging? Bij ons op 
school krijg je alle ruimte om jezelf te ontwikkelen.  

guido de brès

open avond
27 jan 2023

voorlichtingsavond
23 jan 2023

voorlichtingsbijeenkomst tto
9 feb 2023
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Van Praktijkonderwijs tot gymnasium! 
De Marnix is een fijne school, waar je je snel 
thuis voelt.

We zijn dankbaar dat we in Dordrecht alle typen 
onderwijs kunnen aanbieden. In het overzichtelijke 
gebouw vind je snel de weg! Heb je een vraag over 
schoolzaken of huiswerk, stel deze aan je mentor. 
Daarnaast zijn er ook leerlingen uit hogere klassen 
om je op weg te helpen: de juniormentoren! Op de 
Marnix is begeleiding sowieso goed geregeld. 
Zo kun jij zo goed mogelijk onderwijs volgen en je 
voorbereiden op een plek in de maatschappij.

Regelmatig worden er leuke, culturele activiteiten 

# alle soorten onderwijs  
# praktijkonderwijs # overzichtelijke 
school # fijne sfeer # dienstverlening 
en producten # bruisende mediatheek  
# juniormentor # gezonde school
www.driestarwartburg.nl

marnix

georganiseerd, zoals het Groot Marnix Dictee. Ben je 
muzikaal? Sluit je dan aan bij het Marnix-ensemble.

Toppunten
 Ga in de brugklas praktisch aan de slag tijdens MaakTalent    Volg het 

vmbo-profiel Dienstverlening & Producten, zodat je wordt klaargestoomd voor 
iedere mbo-opleiding    Doe uitdagende activiteiten waarmee je iets kunt 
betekenen voor de samenleving    VéTO versterkt je Engels   Leuke inter-
nationaliseringsactiviteiten met scholen in het buitenland    Aandacht voor 
de ontwikkeling van de meer- en hoogbegaafde leerling

open dag
28 jan 2023

voorlichtingsavond
24 jan 2023

1918



Op de Revius staat het thema ‘Voor elkaar’ centraal. 
Voor elkaar betekent voor ons dat we graag met je 
samenwerken in een veilige school met een fijne sfeer, 
zodat je goede resultaten kunt halen. Betrokken, 
vormend en toekomstgericht zijn drie belangrijke 
woorden die je vaak ziet bij ons op school.

We hebben oog voor elkaar en voor de samenleving; deze 
Bijbelse opdracht breng je op de Revius in de praktijk. Doe 
bijvoorbeeld in de brugklas mee met de World Cleanup day! 

Je vragen kun je stellen aan je mentor. Ook zijn er junior-
mentoren die je graag helpen en zorgen voor een gezellige sfeer 
in de klas. Je hebt je eigen talenten gekregen en deze mag je bij 
ons op school ontdekken. Meld je bijvoorbeeld aan voor ‘Revius 
Talent’ en ga op zoek naar jouw talent.

Toppunten
 Onderzoek je creatieve kant bij cultuurontdekkers   

 Leer bij 
techniekmakers over de nieuwste technologieën, handig voor je 
latere studie of beroep!    We hebben oog voor elkaar en onze 
naaste    De decaan helpt je bij je profiel- en vakkenkeuze   

 Ga aan de slag met experimentjes met ‘Revius Talent’

# betrokken # vormend  
# toekomstgericht # voor elkaar
# oog voor talent
www.driestarwartburg.nl

revius
“We vinden het heel leuk 

dat we dingen leren én 
gelijk mogen doen!’’

open dag
14 jan 2023

voorlichtingsavond
24 jan 2023
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beroepencollege 
de swaef

Op Beroepencollege De Swaef ga je meteen vanaf klas 
1 praktisch aan de slag in onze 5 profielen. Waar kies jij 
voor? Op deze vraag geven we antwoord in klas 1.   

• Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)
• Produceren, Installeren & Energie (PIE)
• Mobiliteit & Transport (M&T)
• Economie & Ondernemen (E&O)
• Zorg & Welzijn (Z&W)

Toppunten
 Acht uur per week aan de slag met jouw profiel    In klas 1, 2 

en 3 op kamp   
 Bezoek Londen in je tweede leerjaar   

 In klas 
3 en 4 twee weken op stage   

 Kies voor extra uitdaging de 
gemengde leerweg met een PLUS en volg wiskunde op havo-
niveau en sommige vakken in het Engels

# leren werkt # leren in de 
praktijk # beroepencollege 
# goede zorg en begeleiding
# vmbo # g-plus 
www.driestarwartburg.nl

open middag & avond
16 nov 2022

voorlichtingsavond
17 jan 2023

Bij ons op school bereiden we 
je voor op jouw toekomstige 
beroep. Leren Werkt!, ook in 
klas 1 en 2. Naast de theorie-
lessen krijg je acht uur per 
week les in de beroepsgerichte 
profielen. In klas 3 en 4 is dit 
acht of zelfs twaalf uur. Zo kun 
je na het Beroepencollege aan 
de slag in het beroep dat bij je 

past en ben je helemaal klaar 
voor een mbo-opleiding. 

Je hebt een vaste mentor waar 
je met al je vragen terechtkunt 
en die je een steuntje in de rug 
kan geven als dat nodig is. Op 
het Beroepencollege kun je 
rekenen op een goede 
begeleiding! 
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Samenwerking
Op 1 april 2021 zijn het Driestar 
College en het Wartburg College met 
elkaar gefuseerd tot Scholengroep 
Driestar-Wartburg. Door deze fusie 
bieden we jou, ook in de toekomst, 
christelijk voortgezet onderwijs op 
reformatorische grondslag dichtbij 
huis.

Identiteit
Op alle scholen van Scholengroep 
Driestar-Wartburg krijg je christelijk 
voortgezet onderwijs op refor-
matorische grondslag. Dit houdt in 
dat we je onderwijs willen geven 
waarin de Heere centraal staat en 
geëerd wordt. De Bijbel, het Woord 
van God, staat bij ons centraal.

Driestar Lekkerkerk 
en Revius
Tot vorig schooljaar was er het 
voornemen om een nieuwe school te 
starten in Krimpen aan den IJssel, 
waar je als leerling van Driestar 
Lekkerkerk en Revius in de toekomst 
onderwijs zou krijgen. Omdat is 
besloten af te zien van dit plan, kun je 
gewoon op deze twee locaties het 
huidige onderwijsaanbod blijven 
volgen.  

de scholengroep
Op een school van Scholengroep Driestar-Wartburg 
beleef je een inspirerende tijd en krijg je goed onderwijs. 
Je voelt je thuis op onze christelijke school en het 
onderwijs wordt op jou afgestemd. Of je nu op zoek bent 
naar praktijkonderwijs, vmbo of gymnasium-tto: bij ons 
kun je terecht voor alle soorten voortgezet onderwijs en 
is er aandacht voor persoonlijke begeleiding.
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aanmelden 
schooljaar 

2023-2024 

we hopen je heel  
graag na de zomer  
te ontmoeten!

Altijd een locatie bij 
jou in de buurt
Scholengroep Driestar-Wartburg 
bestaat uit negen locaties; Driestar 
Gouda pro/vmbo, Driestar Gouda 
havo/vwo, Driestar Leiden, Driestar 
Lekkerkerk, Guido de Brès, Marnix, 
Revius, Beroepencollege De Swaef en 
De Burcht.

Begeleiding &  
Ondersteuning
Soms heb je op school een steuntje in 
de rug nodig. Laagdrempelig en kort 
of misschien langer en professioneler. 
Bij ons op school is daar alle ruimte 
voor. We vinden het heel belangrijk 
dat je je op een goede manier 
ontwikkelt en alle steun krijgt die je 
nodig hebt. Je kunt daarom ver-
schillende soorten begeleiding 
krijgen. Op school kun je altijd bij je 
mentor terecht. Daarnaast zijn er 
interne begeleiders die 
gespecialiseerd zijn om jou zo 
goed mogelijk te ondersteunen.

Leuk dat je je wilt aanmelden bij onze 
scholengroep! Je kunt je vanaf 15 januari 
2023 aanmelden via deze website: 
aanmelden.driestarwartburg.nl. 
Je aanmelding dient uiterlijk 1 april 2023 
bij ons binnen te zijn. 
Voor Praktijkonderwijs (PrO) en leer-
wegondersteunend onderwijs (lwoo) 
moet de aanmelding vóór 21 februari 
2023 bij ons binnen zijn.

Let op! Een uitzondering hierop is het 
aanmelden voor de Trajectgroepen op 
Driestar Gouda. Dit kan vanaf heden tot 
en met vrijdag 16 december 2022 en 
vanaf 15 januari 2023 tot 1 maart 2023. 
Doe dit zo spoedig mogelijk.  
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kom naar 
de open 
dag bij 
jou in de 
buurt! 

driestarwartburg.nl

scholen
van

driestar
wartburg



driestar-wartburg.nl
christelijk voortgezet onderwijs op reformatorische 
grondslag in de regio

open dag  
doe boek
driestar gouda vmbo

za 28/1/2023

de swaef
wo 16/11/2022

revius
za 14/1/2023

marnix
za 28/1/2023

driestar gouda havo/vwo
za 28/1/2023

guido de brès
za 27/1/2023

driestar lekkerkerk 
za 21/1/2023

driestar leiden
za 21/1/2023


