
Ben je enthousiast en wil je onze school 
beter leren kennen? Neem dan alvast een kijk-
je op onze website: www.grescollege.nl. 

Grescollege
Keulseweg 36
5953 HL Reuver
Telefoon: 077 - 474 18 02

Ervaar het zelf!

Bijzondere 
vakken op havo en

atheneum

Infoavond
Voor de ouders  
Woensdag 19 oktober 2022 om 19:00
Kom naar onze informatieavond, aanmelden 
hiervoor is niet nodig. Zie voor meer informatie 
onze website www.grescollege.nl.

RED staat voor Research, Environment en 
Development. Creativiteit, kritisch denken,
probleemoplossende vaardigheden, 
communiceren, samenwerken en digitale 
geletterdheid leer je bij dit vak. Hier leer je 
vaardigheden die je nodig hebt voor je ver-
dere toekomst. 
Het is betekenisvol onderwijs en alle vakken 
komen hier samen. Dus lekker samen aan 
de slag om een mooi project neer te zetten 
en te presenteren. We werken samen met 
bedrijven om dit vak ook een praktische in-
houd te geven.
Welke toekomst past bij jou?
Ontdek het bij ons, 
ontdek het op het Grescollege!

Wil je ook lekker praktisch aan de slag?
Bij de afdeling vmbo krijg je in de onder-
bouw les in techniek, zorg & welzijn en 
economie & ondernemen. Zo helpen we jou 
met een keuze in de bovenbouw en de 
keuze voor jouw toekomst.
Wat wil je worden later? Heb je hier al eens
over nagedacht?

Bijzondere vakken 
op ‘t vmbo

Open dag
Voor iedereen
Woensdag 18 januari 2023
Onze open dag staat gepland op woensdag 18 
januari 2023 in de middag en de avond. Zie voor 
meer informatie www.grescollege.nl 

Flitslessen
Voor groep 8
Op woensdagen in november 2022
Interesse in meelopen op onze school?
In november gaan we fl itslessen organiseren 
tijdens de woensdagen.
Aanmelden hiervoor kan via: www.grescollege.nl

vmbo - havo - atheneum
Informatiefl yer



Jouw coach
Om erachter te komen waar jouw
kwaliteiten en talenten liggen, krijgt iedere 
leerling een persoonlijke coach. Met deze 
coach start jij jouw onderwijsdag. We zien 
dus heel snel of en wanneer jij extra on-
dersteuning nodig hebt. Daar stemmen we 
onze onderwijsaanpak op af. 
Op die manier kan iedere leerling altijd het 
beste uit zichzelf halen. 

Naar de 
brugklas

Kansen bieden
Ieder kind ontwikkelt zich in een ander
tempo en daarom werken we met een
tweejarige brugperiode.
Je zit dan in een zogenaamde dakpanklas, 
waarbij onderwijs wordt aangeboden op twee 
verschillende niveaus:
- basis- en kaderberoepsgerichte leerweg
- kader- en theoretische leerweg;
- theoretische leerweg en havo;
- havo en atheneum.
Dit geeft jou 2 jaar de tijd om te ervaren welk 
niveau het beste bij jou en jouw toekomstdro-
men past. 
We zijn een topsportvriendelijke school en 
houden rekening met jouw trainingen en 
wedstrijden. Vanwege onze kleinschaligheid 
kunnen we dit eenvoudig realiseren. 

Ontwikkel- en 
talenturen

In de onderbouw bepaal je samen met jouw 
coach welke vakken extra aandacht kunnen
gebruiken. Hier ga je dan 2 ontwikkeluren 
per week mee aan de slag. Denk hierbij aan
remedial teaching, begrijpend lezen, wis-
kunde, Engels etc.
Wil je meer uitdaging, kies dan voor de 
plus-uren, Duits of Engels of ga in debat 
met andere leerlingen.
Dat kan allemaal op onze school. 
Wat echt gaaf is op onze school zijn de 2 
talenturen. 
Jij mag zelf hier een keuze uit maken.
Vind je het heerlijk om muziek te spelen, 
ben je sportief of creatief, dol op koken of 
wil je leren programmeren?
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Waar wij voor staan
Van harte welkom bij het Grescollege.  
Wanneer jij kiest voor ons, dan kies je voor 
een kleinschalige school. Hoe beter wij we-
ten wat er zich in jouw omgeving afspeelt, 
hoe beter wij ons onderwijs op jouw behoef-
ten kunnen afstemmen. Daarom werken we 
ook graag samen met ouders en verzorgers. 
Zo kun je bij ons op eigen tempo ontdekken 
wat het beste bij jouw toekomst past. 
We combineren het oude met het nieuwe, 
daarom krijg je bij ons op school een eigen
chromebook en leer je ook nog steeds uit 
boeken. Iedereen kent jou op school, want 
dat vinden wij heel belangrijk.


