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Nog even en je gaat naar het voortgezet 
onderwijs. Ken je Capellenborg al? 

Enthousiasme is aanstekelijk. Daarom geven wij onderwijs dat
aansluit bij jouw talent. Onze eerste vraag aan jou is daarom: 
Wie ben jij en wat maakt jou uniek? Als we dat weten kunnen 
we jouw schooltijd bij jou laten aansluiten!

 Wie 
b en jij?

Hallo jij!



#klasgenoten #leren #wijhe
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Capellenborg is een openbare school voor voortgezet onder-
wijs in Wijhe. Je kunt hier vmbo basis en kader, gemengde 
leerweg, mavo, havo en atheneum volgen. Onze school is 
prettig overzichtelijk. Er zijn ongeveer 430 leerlingen en omdat 
we onderdeel zijn van het SPOC-park in Wijhe zijn alle facili-
teiten voor onderwijs én voor de keuzestromen in de buurt.

Onderwijs
Op school krijg je natuurlijk 
de lessen die je nodig hebt 
om je diploma te halen. Onze 
school heeft hoge slagings-
percentages. Daar werken we 
samen met jou aan!

Jij bent uniek
Naar school gaan is méér dan 
leren alleen. Wij gaan uit van  
wat jou uniek maakt. En we 
geven extra ondersteuning en 
begeleiding wanneer dat nodig 
is. Jouw persoonlijke ontwik-
keling krijgt veel aandacht. Ons 
onderwijs sluit zoveel mogelijk 
aan bij jouw unieke mogelijk-
heden.

Over de school

#schoolleven #capelle
nborg 

#uniekeschool



          Zoek 
            ons op 
      op YouTube
            ‘Capellenborg vlogs’

#schoolvrienden 

#pleinpraat #sfe
ertje
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Sfeer
De school is klein en 
gemoedelijk. Een voorproefje 
krijg je op pagina’s 14 en 15.
En we hebben ook een vlog! 
Gemaakt door leerlingen en 
medewerkers van onze school. 

Keuzestromen
Ben jij geïnteresseerd in sport, 
theater, muziek of creatie? 
Dan zul je het hier vast naar je 
zin krijgen. Naast het gewone 
onderwijs volg je in de onder-
bouw namelijk een keuze-
stroom. Zo kun je jouw eigen 
interesse helemaal kwijt op 
school. Je leest er meer over 
op de volgende pagina’s.

#schoolpauze 
#lekkerchillen #loltrappen
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Ben je geïnteresseerd in creatief ontwerpen? Of ben ben je 
een beeldend talent? Dan is de keuzestroom Artitec wat 
voor jou! 

Artitec is een combinatie van kunst, handvaardigheid en 
techniek waarbij je met verschillende materialen leert werken. 
Door middel van uiteenlopende opdrachten leer je meer over 
de achtergronden van de beeldende vakken. Je volgt de 
Artitec-keuzestroom in de onderbouw en werkt twee keer 
twee lesuren aan een opdracht. De ene keer zelfstandig, 
de andere keer in een groep.

“ Even lekker boren  
en timmeren is een fijne  
afwisseling op de les”

KEUZESTROOM ARTITEC

Net zo creatief 
als jij



Ben jij 

een creatief  

talent? 
EEN GOEDE KEUZE ALS JE…

• Droomt van een creatieve baan

• Houdt van ontwerpen

• Met allerlei materialen wilt leren werken

“ Iets  
maken  
waar een 
ander  
blij van 
wordt,  
dat lijkt  
me te  
gek”
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KEUZESTROOM THEATER

Net zo boeiend 
als jij

Als jij er plezier in hebt om op het podium te staan en het 
leuk vindt om te acteren ben je bij de keuzestroom Theater 
helemaal op je plek. Je leert hoe je je in personages kunt 
inleven. Ook krijg je volop oefeningen op het gebied van stem- 
en lichaamsgebruik. Zo ontwikkel je zelfvertrouwen op het 
podium en leer je stevig in je rol te staan. Je speelt regelmatig 
voorstellingen voor publiek. Deze optredens vinden plaats 
in ons professionele theater. Soms treden we ook buiten de 
school op, zoals tijdens de Kerstmarkt.

“ Van applaus  
krijg ik vlinders 
in mijn buik.”

“ Het is tof om     
in de huid van 

een ander te 
kruipen”



Ben jij een
 

podiumdier? 

EEN GOEDE  

KEUZE ALS JE…

• Droomt van een  

leven in de spotlights

• Je zelfvertrouwen  

wilt laten groeien 

• Goed wilt worden  

in acteren

“ Samen aan  
een voorstelling 
werken schept 
echt een band.”
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KEUZESTROOM MUZIEK

Net zo muzikaal 
als jij Ben jij gek

 

op muziek? 

Als je van muziek houdt kun je terecht bij de keuzestroom 
Muziek. Hier leer je hoe je zelf componeert en hoe je je eigen 
songs schrijft. Je krijgt muziektheorie en je leert verschillende 
muziekinstrumenten te bespelen. Alle aspecten van muziek 
komen dus voorbij. Dit zorgt ervoor dat je je muzikaal ontwikkelt 
én leert uitdrukken. Je werkt zowel individueel als in groeps-
verband. Tijdens optredens kun je jouw ontwikkeling laten zien 
aan het publiek! De muziekstroom is leuk, veelzijdig en uitdagend 
voor iedereen die gek is op muziek.

“ Als ik een mooi 
liedje hoor denk 
ik: dat wil ik  
ook kunnen.”

  “ Ik kan mezelf 
echt kwijt in 
mijn liedjes.”



Ben jij gek
 

op muziek? 

EEN GOEDE KEUZE ALS JE…

• Ervan droomt anderen te raken met je liedjes
• Meerdere instrumenten wil leren bespelen

• Later in de muziek wilt werken

“ Van muziek kan 
ik kippenvel 
krijgen.”
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KEUZESTROOM SPORT

Net zo sportief 
als jij

Ben jij een
 

teamplayer? 

Bij de keuzestroom Sport draait het om plezier in sporten! 
Dus als jij houdt van bewegen is deze stroom jou op het lijf 
geschreven. Tijdens de sportlessen beweeg je natuurlijk 
veel. Zo kun je je sporttalent volop ontwikkelen. En dat is niet 
alles. Want bij sport komt veel meer kijken! Wat dacht je van 
coachen, scheidsrechteren, hulpverlenen, organiseren en 
leidinggeven? Allemaal vaardigheden die je in deze keuze-
stroom leert. Als je dol bent op sport is deze energieke en 
veelzijdige keuzestroom iets voor jou.

“ Alleen maar 
stilzitten is 
niets voor  
mij.”“ Je leert  

elkaar 
veel beter  
kennen 
als je  
samen 
sport.”
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Ben jij een
 

teamplayer? 

EEN GOEDE KEUZE ALS JE…

• Droomt van een sportieve baan

• Veel verschillende sporten wilt beoefenen

• De verschillenden aspecten van sport interessant vindt

“ Ik ben eigenlijk 
veel sportiever 
dan ik dacht.”
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 Wat 
   vinden 
leerlingen?

  School kan ook chill zijn!       Ik had 

heel snel 

   vrienden

  Ook buiten 

schooltijd
 is h

et     

      
gesellig

z

 In de pauzes      wordt veel lol      getrapt!
Bekijk 

de vlog 
van Rens 
(1e jaars)
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      Ik had 

heel snel 

   vrienden

  Je mag 

    hier lekker 

 jezelf zijn

Door de keuzestromen heb je echt plezier in de 
les

Bekijk 
de vlog 

van Rens 
(1e jaars)



Gemeten in minuten, 
van kern tot kern, met fiets, 
bus en e-bike/scooter

School
in cijfers

In Wijhe 
ben je zó

Zwolle

56 37 37

44 31 29

Diepenveen

57 34 38

Deventer

20 12 13

Broekland

31 20

Wesepe

35 23 23

Raalte

21 15 14

Olst

435
leerlingen

57% meisjes
(248 leerlingen)

KOMEN O.A. UIT
0.2% Zwolle (1 leerling)

9% Deventer (38 leerlingen)
33% Wijhe (143 leerlingen)
50% Olst (218 leerlingen)
1.6% Raalte (7 leerlingen)

4% Diepenveen (17 leerlingen)

VERDELING 4 KEUZESTROMEN* 

20% artitec (42 leerlingen)
25% theater (52 leerlingen)
10% muziek (20 leerlingen)
45% sport (92 leerlingen)

* op basis van leerlingen 
uit leerjaar 1 en 2, 

totaal 206 leerlingen)

43% jongens
(187 leerlingen)
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