
op ‘t Hub!

Je voelt
je thuis



Ik wil graag 
praktisch bezig zijn!
Op onze school is veel aandacht voor praktijklessen, daar is het Hub van 

Doornecollege ook op ingericht. We hebben moderne, ruime praktijklokalen 

waarin je vanaf het eerste leerjaar veel ruimte krijgt om te ontdekken en 

ervaren waar je talenten liggen. Je maakt al vroeg 

kennis met de verschillende profielen, zodat 

je aan het einde van het tweede leerjaar 

een weloverwogen keuze kunt maken: 

Produceren, Installeren en Energie (PIE), 

Mobiliteit & Transport (MT), Bouwen, Wonen 

en Interieur (BWI), Multimedia, Natuur & 

Ondernemen (MNO), Zorg, Sport & Welzijn (ZSW) 

of Horeca, Bakkerij & Recreatie (HBR). 

In de bovenbouw zijn de lessen toegespitst op het 

gekozen profiel, zodat je goed voorbereid wordt op 

een vervolgopleiding of je toekomstig beroep. 

Zo runnen de leerlingen bijvoorbeeld een 

eigen restaurant en maken ze producten in de 

bakkerij die ze in de schoolwinkel verkopen, 

verzorgen ze bij gasten haren of nagels 

of hebben de kantine van de voetbalclub 

opgeknapt. Je leert door te doen. Op 

school, maar ook tijdens de stages die je 

loopt in de verschillende leerjaren.

In de 
pauzes is het 
GEZELLIG 

en er is van 
alles te doen!

www.hubvandoorne-college.nl/groep-8

Sfeer proeven?

Jij bent
welkom!



EIGEN
verantwoordelijk-

heid nemen

praktische 
vaardigheden 

LEREN

Wij willen dat 
onze leerlingen

leren 
door te
DOEN

EIGEN 
talenten 

ontdekken

PLEZIER 
beleven 
aan het 

leren

KEUZES
leren 

maken

ZICHZELF
kunnen

zijn

goed met 
ELKAAR 

omgaan
SUCCES
hebben

ZICHZELF 
ontwikkelen

zich 
VEILIG
voelen

Op het Hub van Doornecollege vinden we het 
belangrijk dat je jezelf kunt zijn en je eigen 
keuzes leert maken. Dit doe je niet alleen! Je 
wordt hierbij geholpen door je mentor en 
docenten. Ook je ouders spelen hierbij een 
grote rol. Persoonlijk contact met jou en je 
ouders is belangrijk om succesvol te zijn in jouw 
groei op onze school. Door onze overzichtelijke, 
veilige en uitdagende manier van onderwijs 
merken we dat leerlingen zich snel ècht thuis 
voelen op ‘t Hub!  

In mijn eigen 
kerngroep voel 
ik me thuis

Op het Hub van Doornecollege is het onderwijs kleinschalig 

opgezet. Er zijn vijf kerngroepen. Elke kerngroep heeft 

een eigen plek in het gebouw. Leerjaar 1 en 2 zitten in 

een eigen kerngroep en hebben kleine klassen. Een vaste 

groep docenten geeft les binnen elke kerngroep. Door deze 

opzet kent iedereen elkaar. Zo wordt een veilige en overzichtelijke 

omgeving gecreëerd waarbij snel persoonlijk contact kan worden gelegd. 

Ik kan altijd bij mijn 
mentor terecht!
Op het Hub van Doornecollege heb je in de onderbouw twee jaar lang 

dezelfde mentor. Hierdoor kunnen we alle leerlingen de begeleiding 

geven die nodig is. De mentor volgt de voortgang van elke leerling 

op de voet. Regelmatig heeft hij daarom gesprekken met de leerling, 

maar ook met zijn ouders. Contact tussen leerling, ouders en school 

is onmisbaar bij de ontwikkeling van onze leerlingen. De mentor en 

ouders zijn erg belangrijk in dit contact, maar jij bent het middelpunt.

worden 
VOORBEREID 

op de 
maatschappij



Ga naar www.hubvandoornegame.nl, meld je aan en 

speel de game. Kom naar onze Kijkdag op zondag 31 

januari 2021 van 12:00 tot 15:00 uur. Lever hier je 

antwoordformulier in. De winnaar zal via de website en 

Instagram bekend gemaakt worden.

www.hubvandoornegame.nl

Start de
game

Ik dacht dat de overstap spannend 
was, maar het was heel leuk!

De overstap van groep 8 naar de middelbare school voelt groot en erg 

spannend, dat snappen wij. Daarom besteden we veel aandacht aan een 

uitgebreid introductieprogramma. Een van de leukste onderdelen van 

het programma is het introductiekamp. Tijdens het introductiekamp 

leer je elkaar beter kennen. Wij zorgen ervoor voor dat iedereen 

zich veilig en fijn voelt en maken hier afspraken over. De 

mentor zorgt er samen met de docenten voor dat je wordt 

geholpen bij alle praktische vragen over bijvoorbeeld je 

rooster, je laptop, de lokalen, maar natuurlijk ook over 

jouw vragen bij je persoonlijke begeleiding. De overstap 

voelt nu misschien wel spannend, maar geloof ons … het is 

vooral erg leuk!

WIN JIJ
de Apple
AirPods?

Vloeieindsedreef 1
Deurne

hc@ivo-deurne.nl 
0493-353460

Kijkdag

12.00 -15.00
31 januari

www.hubvandoorne-college.nl

Proeflessen
10 februari 2021


