
Ontdek de 
allerbeste 
versie van 
jezelf op het 

Heerbeeck 
College in 
Best

Leerling-
informatie 
groep 8



Op het  
Heerbeeck  
College  
draait het  
om jou!

Wat vind jij belangrijk aan je middelbare 

school? Een diploma halen? Goed punt, maar 

wij vinden nog veel meer dingen van belang 

om je goed voor te bereiden op je toekomst. 

Sociale vaardigheden bijvoorbeeld, je 

persoonlijke ontwikkeling, je talenten,

burgerschap en je blik op de wereld. 

Zo ontdek je de allerbeste versie van jezelf.



Je krijgt op het Heerbeeck College een persoonlijke 

leercoach, die je helpt met alle praktische zaken. 

Met je leercoach bespreek je je vorderingen, de keuzes 

die je moet maken, je rooster en of je lekker in je vel zit. 

Ook leuk: je krijgt hulp van een leerling uit een hogere 

klas. Je staat er dus nooit alleen voor!

Je eigen 
leercoach

De overstap van groep 8 naar de middelbare 

is best groot. Om de stap wat kleiner te 

maken, heb je als brugklasser een eigen 

gebouw: het Junior College. Hier volg je  

de meeste lessen, breng je de pauzes  

door en heb je een eigen kluisje. Je leert  

hier gemakkelijk de andere brugklassers 

kennen en je voelt je al snel helemaal thuis.

Junior College

Je leercoach is je steun en 
toeverlaat. Samen gaat 

het ons zeker lukken!



De meeste lessen volg je samen met al je klasgenoten. Dat zijn 

de vaklessen. Ook zijn er keuzelessen, waarbij je zelf bepaalt 

waarop je je aandacht wilt richten. Samen met je leercoach 

bespreek je welke keuzelessen je wilt volgen. Voorbeelden van 

keuzelessen zijn stilte-uren, samenwerkingsuren, talentlessen 

en coachlessen.

Vaklessen  
en keuzelessen



Jij wilt natuurlijk de allerbeste versie van 

jezelf ontdekken. Dat willen wij ook. 

Daarom is het belangrijk dat je het niveau 

kiest dat bij je past. Je kiest uit mavo, 

havo en vwo (atheneum en gymnasium). 

Havo en vwo volg je op het Lyceum of het 

Heerbeeck International College (HIC). 

Mavo Challenge
Met onze Mavo Challenge werk je gericht 

aan je toekomst. Je ontdekt wat je wilt, 

wat je goed kunt en welke beroepen bij je 

passen. De afdeling is klein en overzichtelijk 

en er is veel aandacht voor de sfeer in de 

klas. Je hebt bovendien de mogelijkheid  

om een internationaal Cambridge-diploma 

te halen. 

Lyceum
Op het Lyceum krijg je les in het Nederlands 

en kun je extra vakken kiezen als Goethe 

Duits, Cambridge Engels en coderen.  

We organiseren veel activiteiten, zodat je 

een goed beeld krijgt van je talenten  

en voorkeuren. 

HIC: tweetalig onderwijs
Het HIC is een officiële TTO-school 

(tweetalig onderwijs) waar je negen vakken 

in het Engels volgt. Ook kun je kiezen voor 

de extra vakken science, design, 

filosofie en Spaans.

Brainportschool: Mavo, Lyceum & HIC



Brainportschool
Jij woont in de slimste regio van de wereld; 

de Brainportregio. Het Heerbeeck College is 

een echte Brainportschool. We werken veel 

samen met hightechbedrijven in de regio 

en je leert nu al hoe je kunt onderzoeken, 

ondernemen en ontwerpen. 

En... je gaat op reis naar het buitenland.

Welke richting je ook kiest, 
op het Heerbeeck zijn de 

keuzemogelijkheden  
heel breed.



Check dit...

 Veel aandacht voor innovatie en samenwerking

 Samen met je leercoach beslis jij hoe je 

lesprogramma eruitziet

 Als Brainportschool werken we veel samen met 

hightechbedrijven in de regio

 We werken aan alles wat jij straks nodig hebt: 

je 21st century skills

Ook hierom kies je voor het 
Heerbeeck College:



Kom de sfeer  
proeven! Is het Heerbeeck College dé plek voor 

jou om de allerbeste versie van jezelf te 

ontdekken? Volg een proefles of kom  

sfeer proeven op de open avond op  

27 januari 2023. Zo ervaar je zelf of  

je op je plek bent bij ons.

Proeflesmiddagen voor groep 8: 
 
HIC-experience
Woensdag 9 november 2022 
van 14.00 - 16.00 uur
Schrijf je in via de website.

Lyceum proeflesmiddag
Woensdag 16 november 2022  
van 14.00 - 16.00 uur 
Schrijf je in via de website.

Mavo proeflesmiddag
Woensdag 23 november 2022  
van 14.00 - 16.00 uur 
Schrijf je in via de website.

 

Informatieavond voor ouders  
(van leerlingen groep 7 en 8)
Dinsdag 22 november 2022 
vanaf 19.30 uur

Open avond
Vrijdag 27 januari 2023 
van 17.00 – 21.00 uur

Aanmelddagen
6 t/m 8 maart 2023

Kennismaking met  
klasgenoten en leercoach
Woensdag 28 juni 2023
van 14.00 - 16.00 uur

Noteer deze data alvast in je agenda:

Willem de Zwijgerweg 150 
5684 SL Best | heerbeeck.nlgroep8.heerbeeck.nl

Meer info & 
inschrijvingen


