
CAMPUS

Ontwikkel jezelf en onderzoek de wereld



Onderzoekend leren; jouw nieuwsgierigheid is het startpunt van jouw leren.
Je kunt uitblinken in elk vak, op het niveau dat bij jou past.
Je bent eigenaar van je eigen leerproces, samen met jou bepalen we de
kaders van je ontwikkeling.
Vakoverstijgend; je werkt vanuit een thema dat is verbonden aan meerdere
vakken.
Heterogene groepen, leerlingen met verschillende schooladviezen zitten bij
elkaar. 
Campus docenten zijn coach, inspirator en expert op een vakgebied.

Wij vinden jouw groei en ontwikkeling het belangrijkst. Alleen maar toetsen
geven voor een eindresultaat doen we dus niet. 
We werken met (persoonlijke) leerdoelen.
In een Portfolio volgen jij, wij en je ouders jouw leerproces.

Is je persoonlijke coach er om je te ondersteunen bij je ontwikkeling.
Werk je een aantal weken aan een vakoverstijgend thema. 

Campus Stedelijk College Eindhoven is een initiatief dat tot stand is
gekomen door een nauwe samenwerking tussen het primair onderwijs
(SKPO, basisschool De Spaaihoeve) en het voortgezet onderwijs (de twee
locaties van het Stedelijk College Eindhoven).

Onze missie:
De school is een proeftuin van het leven waarbij gelukkig zijn in het leven en
plezier in het leren de belangrijkste pijlers zijn, dit altijd in relatie met de ander.

Waarom kies je voor de Campus?
Wij bieden onderwijs dat uitgaat van:

Jouw voortgang: 

Tijdens Campusuren: 

Een thema start altijd met verwondering door inspiratiedocenten en eindigt met
een feestelijke presentatie.
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Kernvakken: Je krijgt les in de kernvakken Wiskunde, Nederlands en Engels;
Sport en bewegen
Talen, kunst en cultuur: in carrouselvorm komen de moderne vreemde
talen en kunst & cultuur aan bod.
Skillslab: drie keer per jaar kies je een skillslab (bijvoorbeeld het foodlab of
het multimedialab) waar je een aantal weken mee aan de slag gaat.

Heterogene groepen: hierdoor heb je langer de tijd om uit te zoeken welk
schoolniveau bij je past. De Campus geeft je de mogelijkheid om alle facetten
van het voortgezet onderwijs te ervaren. En je kunt theorie en praktijk
combineren.
Samenwerking tussen de twee locaties van het Stedelijke College
Eindhoven: op deze manier kun je ultiem gebruik maken van alle aanwezige
expertise, ruimtes en materialen.
Ouderbetrokkenheid: krachtige samenwerking tussen ouder(s)/verzorger(s)
en school om de driehoek leerling-ouder-school te versterken.
Begeleiding: per klas een persoonlijke coach die constant betrokken is bij de
leerlingen, hun voortgang en de Campusuren. Experts, inspiratie- en
vakdocenten zorgen voor verwondering en verdieping. Verder maken
Campusleerlingen ook gebruik van het brede zorgaanbod van het SCE.

Buiten de Campusuren:

Pauzes:
Je pauzeert gelijk met alle andere kinderen van de school.

En verder:

Inschrijven: 
6, 7 en 8 maart. Fysiek op de Henegouwenlaan of de Oude Bossche Baan.

Contact: 
Heb je interesse of vragen, dan kun je een bericht sturen naar:
campusSCE@skpo.nl. Wij nemen dan snel contact met je op!

Start: 
Schooljaar 2023-2024, maximaal twee klassen van 20-25 leerlingen. 
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