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Kijk verder dan jouw horizon!

Kijk verder dan jouw horizon!
Wij trakteren op kennis voor jong en oud!

VWO
HAVO
MAVO
VMBO

SGDHZW
Scholengroep Den Haag Zuid-West

Beatrijsstraat 12
2531 XE Den Haag

Missouri 1
2548 HT Den Haag

Voorbereiden op de brugklas voortgezet onderwijs
Voorbereiden op het examenjaar voortgezet onderwijs
Leren schrijven en spreken van vreemde talen

Beresteinlaan 627
2542 JR Den Haag

en ‘THE CHALLENGE’ – Bouw mee aan de toekomst/
Geef de toekomst vorm en maak kans op € 5.000,-

Meppelweg 339
2544 AH Den Haag
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VWO
HAVO
MAVO
VMBO

Goed voorbereid beginnen aan
het nieuwe schooljaar!

Goed voorbereid beginnen aan
je examenjaar!

Voor wie over de grens
wil mee praten

THE CHALLENGE
Geef de toekomst vorm!

Voor leerlingen uit groep 7 en 8 of de brugklas.

Voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs die
komend schooljaar examen gaan doen.

Voor iedereen van 14 t/m 99 jaar.

Voor iedereen van 16 t/m 99 jaar.

Je zit in groep 7 of 8 en bereid je voor op de overstap naar de middelbare school.
Of zit je al op het VMBO, de HAVO of het VWO? En wil je ontspannen aan het nieuwe
schooljaar beginnen? Kom naar het Zuid-West Zomercollege en volg het Brugprogramma.
Werken aan taal en rekenen
Op het Zuid-West Zomercollege werk je tijdens het brugprogramma drie weken in de zomervakantie alleen maar aan
taal en wiskunde (rekenen). Maar je zit bepaald niet stil!
Sporten, spelen en samenwerken aan interessante projecten
horen daar natuurlijk ook bij. Je kunt namelijk kiezen uit
vier thema’s. Je leert alles wat je moet weten voordat het
schooljaar echt begint!
Waarom het Zuid-West Zomercollege - Brugprogramma?
Zo bereid jij je goed voor op het nieuwe schooljaar. Je werkt
aan je minder sterke vakken. Dat scheelt straks heel veel.
Met sprongen vooruit
Iedereen is ergens goed in. Dat komt goed uit: in de projecten kan jij je talent prima kwijt. Ben jij ergens minder goed
in? Dan besteden we daar tijd en aandacht aan. Je gaat met
sprongen vooruit op het Zuid-West Zomercollege!
Het Brugprogramma
Het Zuid-West Zomercollege duurt drie weken en start op
maandag 30 juli. Van maandag tot en met vrijdag ga je van
09.00 uur tot 14.15 uur naar school. ’s Middags heb je verder
lekker vrij. ’s Ochtends heb je een kleine pauze, en tussen de
middag een grote pauze. Neem een lunchpakket en genoeg
te drinken mee!

De thema’s
Sport en bewegen
Een sportkrant schrijven, in de geschiedenis van de Olympische
spelen duiken, coachen en een sportdag organiseren.
Omgaan met geld
Een eigenbedrijf beginnen, inkopen en verkopen, werken met de
computer en een echte markt organiseren.
Techniek
Een uitvinding doen, een gebruiksaanwijzing schrijven, adverteren,
verkopen en een teententoonstelling organiseren.
Weet wat je eet
Een menu samenstellen, een kookboek schrijven, leren serveren
en een etentje voor je ouders organiseren.
Kosten
Om mee te doen aan het Zuid-West Zomercollege betaal je €  25,inschrijfgeld. Dat is alles. Wel een zonnig humeur meenemen!
Meedoen?
Lijkt het Zuid-West Zomercollege jou een goede besteding tijdens
die lange zomervakantie?
Kijk dan op www.sgdhzw.nl en schijf je nu in! Of mail naar
zomercollege@sgzuidwest.nl.

Na de vakantie zit je alweer in je laatste jaar van de middelbare school. Wil je
ontspannen aan het nieuwe schooljaar beginnen? Kom naar het Zuid-West Zomercollege
en volg het Excellent examenprogramma.
Op het Zuid-West Zomercollege werk je tijdens het excellent
examenprogramma drie weken in de zomervakantie alleen
maar aan die vakken waar jij net even wat meer aandacht
voor nodig hebt. Maar je zit bepaald niet stil! Sporten en
samenwerken aan interessante projecten waar jij de theorie
kunt toepassen, horen daar natuurlijk ook bij. Je kunt kiezen
uit zes vakken. Je leert alles wat je moet weten voordat het
schooljaar echt begint!
Waarom het Zuid-West Zomercollege
Excellent Examenprogramma?
Zo bereid jij je goed voor op het examenjaar. Je werkt aan
je minder sterke vakken. Een goede voorbereiding zorgt nu
eenmaal voor betere resultaten.
Met sprongen vooruit
Omdat wij tijdens het Zomercollege jou precies die aandacht
geven die jij nodig hebt, zul je ervaren dat het je na drie weken al een stuk gemakkelijker afgaat. Je gaat met sprongen
vooruit op het Zuid-West Zomercollege!
Programma
Het Zuid-West Zomercollege duurt drie weken en start op
maandag 30 juli.
Van maandag tot en met vrijdag ga je van 09.00 uur tot
14.15 uur naar school. ’s Middags heb je verder lekker vrij.
’s Ochtends heb je een kleine pauze, en tussen de middag
een grote pauze. Tussen de vakken door organiseren wij
diverse sportactiviteiten om voor afleiding te zorgen. Je kunt
kiezen uit zes vakken op alle niveaus (VWO, HAVO, MAVO en
VMBO).

De vakken
Nederlands
Latijn
Wiskunde
Economie
Natuurkunde
Scheikunde (formules)
Kosten
Om mee te doen aan het Zuid-West Zomercollege betaal je € 25,inschrijfgeld. Dat is alles. We verwachten wel een zonnig humeur!
Meedoen?
Lijkt het Zuid-West Zomercollege jou een goede besteding tijdens
die lange zomervakantie? Kijk dan op www.sgdhzw.nl en schijf je
nu in! Of mail naar zomercollege@sgzuidwest.nl.

Sinds 2011 heeft het Scholengroep Den-Haag Zuid-West een heus talencentrum.
Gedurende het jaar zetten wij dit centrum in om onze leerlingen alles te leren op het
gebied van de Engelse, Duitse, Franse en zelfs de Spaanse taal. Maar in de vakantie
staat dit centrum leeg. Vanaf deze zomer niet meer! Wij bieden jou de kans om bij ons
een taal te leren.
Waarom het Zuid-West Zomercollege
Vreemde talenprogramma
Het talencentum van onze school biedt jong en oud een
unieke kans om zijn of haar eerste stapjes te zetten in een
vreemde taal naar keuze.
Met sprongen vooruit
Tijdens het Zuid-West Zomercollege krijg je in het vreemde
talenprogramma les in schrijfvaardigheid, spreekvaardigheid en luistervaardigheid. Dit doen wij aan de hand van
een interactief lesprogramma waarbij je les krijgt van een
professional die samen met jou de taal beoefent.
Programma
Het Zuid-West Zomercollege duurt in totaal drie weken
en start op maandag 30 juli. Voor de vreemde talen kun
je kiezen om deel te nemen aan de eerste twee weken
(beginners) en/of ook de derde week (gevorderden).
Het aanvangsniveau van gevorderen wordt vastgesteld
tijdens een kennismakingsgesprek.
De lessen zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur
tot 14.15 uur. Uiteraard met een kleine pauze tussendoor.

De talen

Wij bieden een programma voor de Engelse, Duitse, Franse en
Spaanse taal.
Kosten
Om mee te doen aan het Zuid-West Zomercollege betaal je € 25,inschrijfgeld. Daarnaast rekenen wij voor het talenprogramma
een toeslag van € 50,- per week.
Meedoen?
Lijkt het Zuid-West Zomercollege jou een goede besteding tijdens
die lange zomervakantie? Kijk dan op www.sgdhzw.nl
en schijf je nu in! Of mail naar zomercollege@sgzuidwest.nl.

Uniek in Nederland. Het Zuid-West Zomercollege presenteert ‘The Challenge’.
The Challenge is een uniek programma waarbij jong en oud worden uitgedaagd om
mee te denken en te bouwen aan de school van de toekomst. Bouwen in de breedste
zin van het woord. Wij zijn op zoek naar architecten, visionairs, strategen, beleidsmakers, marketeers, economen, onderwijskundigen of gewoon enthousiaste mensen
met een duidelijk visie op onderwijs. Samen bouwen we de school van de toekomt:
de topschool.
Het plan
De gemeente Den Haag en Scholengroep Den Haag Zuid-West
hebben het voornemen om in de wijk Escamp een nieuwe
middelbare school te openen voor leerlingen met een
HAVO- of VWO-advies. Deze school draagt nu al de werktitel:
topschool. Wij bouwen aan de topschool. Maar wat is een
topschool? Waar moet een topschool aan voldoen? Wat zijn
de eisen van onze topschool en hoe ziet een topschool eruit?
Dit ontwikkelen is The Challenge.
Het programma
The Challenge is een unieke samenwerking met het bedrijfsleven waarbij de deelnemers gedurende het programma
workshops krijgen aangeboden van gerenommeerde professionals uit het bedrijfsleven. Op het programma staan o.a. de
workshops: architectuur, bouwkunde, economie, onderwijskunde, besturingsfilosofie, recht en regelgeving, maatschappelijke vorming en trends en scenario’s. The Challenge duurt
in totaal drie weken en start op maandag 30 juli.
Een unieke ervaring waarbij het behalen van het einddoel
nog nooit zo realistisch is geweest als nu. Het winnende plan
zal echt worden uitgevoerd.

Het eindproduct
Het eindproduct is simpel: presenteer de jury de topschool –
school van de toekomst.
Zit jij in het winnende team, dan maken jullie kans op € 5.000,-!
Kosten
Om mee te doen aan het Zuid-West Zomercollege vragen we € 25,inschrijfgeld. Meer niet.
Meedoen?
Iedereen mag mee doen tussen de leeftijd van 16 – 99 jaar.
Lijkt The Challenge jou een goede besteding tijdens die lange
zomervakantie? Kijk dan op www.sgdhzw.nl en schijf je nu in!
Of mail naar zomercollege@sgzuidwest.nl.

