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Per 1 augustus 2022 gaan we ons prachtige nieuwe gebouw in gebruik nemen. Passend bij de 

leerling van deze tijd en passend bij de toekomst van het Gemini College, met flexibele lokalen die 

variëren in grootte waardoor er meer lokalen zijn voor kleinere klassen. Ideaal voor het Flexrooster 

waarbij iedere leerling op zijn eigen wijze kan leren. Zo zijn er bijvoorbeeld kooklokalen voor 

verschillende workshops en masterclasses. Ook zijn de nieuwste voorzieningen aanwezig op het 

scienceplein, lokalen voor de techniek van de toekomst, een lokaal voor drama, twee gymzalen 

binnen de school en in totaal drie verdiepingen om de rust en ruimte te kunnen bewaren in de 

school. Er zijn meerdere studieruimtes aanwezig, waar de leerling in alle rust kan studeren. Dat 

alles gelegen in een groene campusomgeving met sportvelden en een zwembad naast de deur. 

Voor sportievelingen een fantastische plek. Zo’n school wil jij toch ook! 

NIEUWBOUW - 1 AUGUSTUS 2022



Het Gemini College is een fijne plek om te leren, te ontdekken 

wat bij je past en je diploma te behalen. Om je talenten verder te 

ontwikkelen dagen we je uit om nieuwsgierig te zijn, om te durven 

en te doen en niet bang te zijn om fouten te maken. Dit doen we 

in onze school waar er aandacht is voor jou en voor elkaar. Waar 

we samenwerken en samen leren, zodat je jezelf en de ander 

leert kennen Kortom, het is de start van een heel nieuw avontuur, 

waarbij je je grenzen verkent en verlegt. 

OPEN DAGEN:
MAANDAG 22 NOV. 2021 VAN 18:00 TOT 21:00 UUR

WOENSDAG 26 JAN. 2022 VAN 15:00 TOT 20:00 UUR
VOOR EXTRA MOMENTEN - ZIE WEBSITE

BLIJF HET GEMINI
ONTDEKKEN



Het Gemini College biedt persoonlijk 
maatwerk door te werken met 
een flexrooster. Dit betekent dat 
je een rooster krijgt van 3 vaste 
lesblokken van 80 minuten per dag 
met ervoor en/of erna flexuren. Je 
kunt zelf kiezen wat je tijdens de 
flexuren volgt. Denk hierbij aan 
onder andere bijlessen, stilte-uren 
en huiswerkbegeleiding. 

Tijdens de tweejarige brugperiode 

(onderbouw) zul je een aantal flexuren 

verplicht moeten volgen. Je maakt huiswerk 

op school, zodat er thuis zo min mogelijk 

huiswerk gemaakt of geleerd hoeft te 

worden. Er blijven genoeg uren over waarbij 

jij zelf een keuze kunt maken. 

Extra

Met het flexrooster bieden we maatwerk: 

je kunt kiezen voor extra uitleg, verdieping 

of verrijking van de lesstof of verbreding 

FLEXROOSTER
...

Ontdek onderwijs op maat met de introductie van het flexrooster. Dit betekent 
3 vakken per dag en meer tijd om je talenten te ontdekken.



(extra vakken). Dit doe je onder persoonlijke 

begeleiding van vakdocenten en je mentor. 

Leren door doen 

Met het flexrooster krijgen vakdocenten 

meer tijd om de betekenis van de lesstof 

uit te leggen en samen met jou concrete 

praktijkvoorbeelden te analyseren. De 

samenwerking komt de sfeer en de prestaties 

ten goede. Je leert door “doen”

Talentontwikkeling
Het traditionele onderwijssysteem biedt 

onvoldoende gelegenheid om jouw talenten 

optimaal te kunnen ontwikkelen. Het 

flexrooster biedt juist de mogelijkheid om je 

te verdiepen in andere interessante zaken als 

Spaans, sportclinics, kookcursussen, drama, 

gitaarles, dans, techniek, ondernemerschap 

etc.

Samengevat betekent het flexrooster: 

   Ruimte voor jou om in rust te kunnen 

studeren en/of je voor te bereiden op de 

les, toets of presentatie. 

   Ruimte voor jou om je te verdiepen of juist 

extra ondersteuning te krijgen van een 

vakdocent. 

   Ruimte om met andere leerlingen van 

verschillende jaren en niveaus samen te 

werken aan projecten. 

   Rust door 3 vakken van 80 minuten per 

dag waar jij actief meedoet en tijd krijgt 

om samen te werken.

“Ruimte voor een vak als Spaans of een 
uurtje later beginnen“ 



De 2-jarige brugperiode zorgt voor een 
betere aansluiting op de basisschool. 
Door een gerichte aanpak krijg je 
meer tijd en ruimte om te ontdekken 
wat jouw talenten en vaardigheden 
zijn en welk opleidingsniveau daarbij 
het beste past. Wij zorgen ervoor 
dat jij op het juiste opleidingsniveau 
terecht komt en dat heeft een aantal 
belangrijke voordelen die we graag 
even benoemen:

   Een natuurlijke overgang van de 

basisschool naar het voortgezet onderwijs, 

zonder al direct te moeten kiezen voor een 

specifiek opleidingsniveau.

  De 2-jarige brugperiode vergroot de kans  

 op een succesvolle schoolloopbaan.

  De 2-jarige brugperiode draagt bij aan 

 het behalen van het diploma dat past 

 bij jouw capaciteiten.

DE 2-JARIGE BRUGPERIODE
...

Heb je een vmbo basis/kader, mavo/havo of havo/vwo-advies gekregen? Dan start je 
bij ons met een 2-jarige brugperiode. Daarnaast hebben we ook een mavo-klas voor 

leerlingen met een mavo-advies en met een vwo-advies start je in de vwo+ klas.



Heb je interesse in de wereld van 
techniek of zie je een carrière in 
de zorg wel zitten? Of zie je jezelf 
misschien eerder op kantoor, in de ICT 
of in een winkel werken? Eén ding is 
zeker: het Gemini Vakcollege is dé plek 
waar jij de vakman of vakvrouw in 
jezelf kunt ontdekken!  

Bedrijven zijn door een tekort aan technisch 

personeel, ICT’ers en medewerkers in de 

zorg op zoek naar goede vakmensen. Vind 

jij het leuk om met je handen te werken? 

Dan wacht jou een gouden toekomst! 

Daarom krijg je op het Gemini Vakcollege al 

vanaf het eerste leerjaar veel praktijklessen 

(8 lesuren per week). Ook ga je buiten de 

school op pad om uit te vinden hoe het er 

echt aan toegaat bij bedrijven en instellingen 

en krijg je theorielessen die passen bij jouw 

vakgebied.  

Er zijn drie verschillende profielen waarin jij 

jouw interesses en talenten kunt ontdekken.

GEMINI VAKCOLLEGE
...

De opleiding voor een leerling met een vmbo basisberoepsgericht of 
kaderberoepsgericht advies. 

EN

NTDEK
VERKEN



“Je krijgt alle gelegenheid om 
een expert in je vak te worden.“ 

Techniek
Heb jij interesse in techniek en ben je handig? 

Werk je graag met je hoofd én met je 

handen? Dan is techniek iets voor jou! In de 

eerste klas maak je kennis met allerlei soorten 

techniek (bouwtechniek, elektrotechniek, 

installatietechniek en metaaltechniek). Je 

maakt zelfs opdrachten voor bedrijven, gaat 

op bedrijfsbezoek en je leert 3D tekenen en 

printen. Met een technische achtergrond kun 

je al snel je kwaliteiten laten zien, zowel bij je 

thuis als bij het werk dat je later gaat doen. 

 

Begin leerjaar 2 doorloop je een startperiode 

en kun je gericht kennis gaan maken 

met de algemene vaardigheden en 

de beroepsvaardigheden, die behoren 

tot de bouw-, elektro-, installatie- en 

metaaltechniek. Vervolgens maak je een 

definitieve keuze.

Profiel Bouwen, Wonen en Interieur 
(BWI)
Wil je meubels of houtconstructies maken 

of leren schilderen? Of wil je aan de slag 

met dak- en kapconstructies of schoonmet-

selwerk? Dan is dit jouw richting. Met het 

profielvak Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)

kun je later bijvoorbeeld meubelmaker, 

schilder, dakdekker, landmeetkundige, 

architect , timmerman of uitvoerder worden.



Profiel Produceren, Installeren 
en Energie (PIE)
Wil jij metaalconstructies maken en wil 

je leren lassen of aan de slag gaan met 

nieuwe vormen van energie? Dan krijg je 

alle gelegenheid om hier een expert in te 

worden. Met het profielvak Produceren,

Installeren en Energie (PIE) kun je 

later bijvoorbeeld elektromonteur, 

werkvoorbereider, onderhoudsmonteur 

of loodgieter worden of in de wegenbouw 

werken. 

Profiel Zorg en Welzijn 
Vind je het leuk om mensen (baby’s, jongeren 

of ouderen) te helpen of te verzorgen? Ben 

je graag vooral praktisch bezig? 

Dan is Zorg & Welzijn hét profiel voor jou! 

Je leert hoe je moet koken en krijgt les 

in haarverzorging en uiterlijke verzorging 

(schoonheidsbehandelingen). Met dit profiel 

kun je kapper of schoonheidsspecialiste 

worden maar ook gaan werken in de horeca, 

een kinderdagverblijf, een verzorgingstehuis 

(of in de keuken), de thuiszorg, een 

dierenpension, de sportschool, het toerisme 

of in het basisonderwijs. 

Voor alle vakcollege richtingen geldt:

Leerlingen met een diploma 

basisberoepsgerichte leerweg kunnen naar 

niveau 2 van het mbo. Leerlingen met een 

diploma kaderberoepsgerichte leerweg 

kunnen naar niveau 3/4 van het mbo.



KOM JIJ OOK 
NAAR HET 
GEMINI?

ONTDEK JE NIEUWE SCHOOL
Voor de zomervakantie nodigen we je al uit voor een middag op je nieuwe school. Best 

spannend natuurlijk, want je maakt dan al kennis met je mentor, je klasgenoten en een aantal 

docenten. In de 3e week van september ga je op brugklaskamp. Daar leer je je medeleerlingen 

en docenten beter kennen.

ONTDEK DAT JE (BIJNA) ALLES OP JE CHROMEBOOK KUNT DOEN
Iedereen heeft op basis van een huur- of koopovereenkomst een Chromebook. Hiermee 

heb je thuis en op school toegang tot het leerplatform waar je onder andere leermiddelen, 

opdrachten, huiswerk, lesroosters en cijfers kunt vinden. Ook kun je e-mailen met je docenten 

en klasgenoten en werkstukken en opdrachten digitaal inleveren. Op deze manier blijft jouw 

schooldag zo afwisselend en zo leuk mogelijk en werk je altijd met actuele informatie! In de 

“Corona-tijd” konden onze leerlingen thuis gewoon doorwerken.



Ben jij een leerling met ambitie 
en laat jij je niet afschrikken door 
een flinke portie theorie? Houd je 
van een afwisselende manier van 
werken, van groepswerk tot practica 
en van excursies tot opdrachten op 
je Chromebook?   

Dan is de mavo van het Gemini College jou 

op het lijf geschreven! Hier helpen we jou 

je talenten te ontdekken én bereiden we je 

goed voor op een verdere schoolcarrière op 

mbo- of havo-niveau. Stap voor stap vinden 

we samen met jou uit wat jij kunt en wilt. Je 

wordt uitgedaagd nieuwsgierig te zijn 

en veel uit te proberen. Zo ontdek je welke 

richting je uit wilt en welke leerroute en 

vervolgopleiding daarbij passen. De volgende 

leerroutes kun je binnen Gemini mavo 

volgen:

GEMINI MAVO (TL)
...

De opleiding voor jou als je een mavo (Theoretische Leerweg) -advies krijgt. 

EN

NTDEK
VERKEN



   De leerroute mavo (Theoretische Leerweg), 

waarna het mogelijk is door te stromen 

naar havo-4 of verder te leren op het mbo,     

niveau 3/4.  

   De leerroute mavo bestaat uit 

theoretische vakken en een beroepsgericht 

praktijkvak.         

Modules Techniek, Zorg en Welzijn 
en Dienstverlening en Producten
Op de mavo-opleiding van het Gemini 

College laten we je naast de theorievakken 

ook graag kennis maken met praktijkvakken. 

Dit doen we met de modules of keuzevakken 

van Techniek en Zorg en Welzijn. Zo leer je 

de basisbeginselen van de bouw-, elektro-, 

installatie- en metaaltechniek en kun je na 

een paar jaar al prima met hout en metaal 

overweg. Daarnaast leer je bij de module 

Zorg en Welzijn hoe je praktisch bezig kunt 

zijn in de keuken of met de verzorging van 

ouderen, baby’s en van jezelf. In leerjaar 

2 onderzoeken we in kleine groepjes 

verschillende aspecten van het vak waarbij 

organiseren van een activiteit, het maken van 

multimedia producten en loopbaanoriëntatie 

centraal staan. Zo ga je aan de slag met 

het programmeren en vliegen van drones, 

onderzoek je de wereld van Virtual Reality, 

Hospitality en aspecten van fotografie.

“In theorie en praktijk invulling geven 
aan je ambities.“



Hier krijg je les op hoog niveau 
en wordt er aardig wat van je 
gevraagd. Op de havo en het 
vwo vragen we een kritische en 
nieuwsgierige blik. Daag jezelf uit 
en leer met een open vizier naar de 
wereld om je heen te kijken. Met 
een havo- of vwo-diploma op zak 
kun je succesvol doorstromen naar 
een Hogeschool of Universiteit.

De meeste leerlingen halen hun diploma 

bij ons in één keer en kunnen zo snel hun 

ontdekkingsreis tijdens een vervolgstudie 

voortzetten. Misschien heb je wel interesse 

in een internationale studieloopbaan 

of carrière? Ook dat is mogelijk na een 

opleiding op havo- of vwo-niveau.

GEMINI HAVO EN VWO
...

De opleiding voor jou als je een havo- of vwo-advies krijgt.

EN

NTDEK
VERKEN



Ontdek jouw  
internationale toekomst
Het Gemini College geeft je veel kansen om 

kennis te maken met de wereld. Zo ben je in 

de brugklas al bezig met de voorbereidingen 

voor het uitwisselingsprogramma dat in 

het tweede jaar plaats gaat vinden en ga 

je mee op stedentrip. Handig voor jouw 

(internationale) toekomst!

De vwo+ klas staat met een aantal 

uitdagende modules in het teken van 

ontdekken en onderzoeken. Hierbij 

dient het leerboek als basis en ga je 

vanuit een centraal thema op onderzoek 

uit. Dit vergt dus een kritische en 

nieuwsgierige blik op de wereld. Met 

een vak als filosofie en modules als 

zelfexpressie, science en klassieke 

culturele vorming word je uitgedaagd 

en gemotiveerd je grenzen te verleggen.

“Het allerbeste resultaat met lessen 
op hoog niveau.”

Heb je een vwo-advies gekregen en ben 
je op zoek naar meer uitdaging? 

VWO +
...



Module filosofie
Filosofie betekent letterlijk ‘wijsbegeerte’, 

het begeren van wijsheid. Wijsheid begeren 

betekent niet meer dan ‘dingen willen 

weten’. Filosofie leert je objectiever en 

analytischer naar de wereld te kijken. 

Bij het Gemini College krijg je dit vak al in 

de eerste klas van het vwo.

Klassieke culturele vorming
In de VWO+ klas laten we je graag kennis 

maken met de cultuur van de Grieken en 

Romeinen. Je leert ook welke invloed de 

klassieke cultuur tot op de dag van vandaag 

nog altijd heeft op onze samenleving.

Tijdens projectweken in de onderbouw 

komen onderwerpen als Voeding, De haven 

van Rotterdam en Straatcultuur aan de orde.

Je gaat tijdens de modules regelmatig buiten 

de school op onderzoek uit en externe 

partijen worden uitgenodigd om je verder 

wegwijs te maken. Inmiddels hebben we in 

de TU Delft een fijne samenwerkingspartner 

gevonden. Zij ondersteunen ons bij projecten 

en kunnen dagexcursies verzorgen. Voor de 

bovenbouwleerlingen bieden zij o.a. een 

PRE-university programma aan, geven zij 

gastlessen en bieden zij ondersteuning bij de 

keuze en het maken van het Profielwerkstuk.



ONTDEK DE WERELD VAN HET GEMINI

Globe
GLOBE is een netwerk van scholen die samen 

natuur en milieu in de schoolomgeving 

onderzoeken. Dit onderzoek levert een échte 

bijdrage aan het wetenschappelijk onderzoek 

van bekende (internationale) instituten als 

NASA (National Aeronautics and Space 

Administration), het KNMI (Koninklijk 

Nederlands Meteorologisch Instituut) en de 

RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 

Milieuhygiëne). Met een netwerk van 28.000 

scholen in 116 landen bundelen we samen 

de krachten.

Onderzoeken en ontwerpen
In deze lessen ga je aan de slag met 

Onderzoeken en Ontwerpen (O&O). De 

leerlingen starten met de Ontdekmodule 

en vervolgen hun reis naar de andere 7 

werelden van techniek. Dit schooljaar komen 

naast de Ontdekmodule de 2 modules 

Voeding en Natuur en Energie, Water en 

Veiligheid aan bod. In deze modules gaan 

de leerlingen aan de slag met bijvoorbeeld 

3D printen, werken met gereedschappen, 

robotica, programmeren, lasersnijden, Lego 

en nog meer. Alle activiteiten binnen de 

modules zijn opgebouwd uit de stappen 

van de Onderzoek en Ontwerp cirkels. Je 

levert na elke activiteit een aandeel voor je 

portfolio, waarin je zowel het proces van de 

activiteit als product omschrijft.

De doorgaande leerlijn van Wetenschap 

en Technologie wordt op deze wijze vanuit 

groep 7 en 8 van het basisonderwijs 

doorgetrokken naar de eerstejaars havo-vwo 

leerlingen.

Spaans
Heb je een echte talenknobbel of ben je 

ieder jaar te vinden op de stranden van 

Spanje, volg dan het vak Spaans. Zo kom je 

niet alleen alles te weten over de Spaanse 

cultuur, maar kun je na een jaar ook al aardig 

uit de voeten met deze prachtige taal.

GLOBE, ONDERZOEKEN 
EN ONTWERPEN EN SPAANS

...
Een brede oriëntatie met lesaanbod binnen en buiten de grenzen.

Ben je eenmaal gestart in de brugklas of vwo+ dan hebben we 
naast de reguliere vakken een reeks mooie extra’s.



Burgerschap is de manier waarop 
je deel kunt nemen aan de 
maatschappij en je zo helpt die 
vorm te geven. Burgerschap komt 
tot uiting op verschillende gebieden 
zoals het politieke, sociale, culturele 
en economische vlak. Op al deze 
gebieden kun je iets teruggeven aan 
de maatschappij en er zo met elkaar 
een betere wereld van maken. We 
laten je graag zien dat de wereld 
groter is dan de vierkante meters op 
school.

Daarnaast kun je de handen uit de mouwen 

steken in onze wereldkeuken waarbij je niet 

alleen voor je leeftijdsgenoten mag koken, 

maar ook voor de ouderen in de wijk.

BURGERSCHAP EN MAATSCHAPPIJ
...

Hoe kan ik mijn bijdrage leveren aan de maatschappij?

EN

NTDEK
VERKEN



INTERNATIONALISERING 
EN CAMBRIDGE ENGELS

...
Erkend Erasmus+ deelnemer en officieel examentrainingscentrum Cambridge Engels. 

Internationalisering
Ook buiten de Nederlandse grenzen 

verkent het Gemini College de wereld. Door 

uitwisselingen met onze partnerscholen in het 

buitenland (voor mavo, havo en vwo) krijg je 

een unieke mogelijkheid om een weekje mee 

te draaien in een buitenlands gezin. 

Binnen de verschillende afdelingen wordt 

samengewerkt met scholen in onder andere 

Frankrijk, Spanje, Duitsland, Italië, Finland e.d. 

Zo ontwikkel je een open blik op Europa en 

het Europees Staatsburgerschap.

Cambridge Engels
Engels neemt niet alleen een steeds grotere 

plaats in binnen het academische leven, 

maar ook op de arbeidsmarkt. Leerlingen 

kunnen tijdens hun studie of in hun 

toekomstige beroep te maken krijgen met 

situaties waarin Engels de voertaal is. Denk 

bijvoorbeeld aan colleges in Nederland die in 

het Engels gegeven worden en buitenlandse 

stages en studies. Of aan werk waarbij op 

een goed niveau Engels gesproken wordt. 

Het Gemini biedt verschillende niveaus: First 

(FCE), Advanced (CAE) en Proficiency (CPE). 

Het CPE biedt zelfs een diploma op het 

hoogste examenniveau en geeft toegang 

tot veel buitenlandse universiteiten en hbo-

opleidingen. Het Cambridge Certificaat is 

internationaal erkend en een leven lang 

geldig. Eén ding is zeker: je ontdekt dat je 

een heel andere kijk op de wereld krijgt.



Je hebt inmiddels kunnen zien dat 

we een uitgebreid aanbod hebben 

waardoor jij het beste uit jezelf kunt 

halen. Toch kan het gebeuren dat 

het een keer niet zo lekker loopt en 

dat je ondersteuning nodig hebt. 

Het Gemini College heeft een aantal 

mensen in dienst die jou begeleiden 

en uitgebreide leerwegondersteuning 

kunnen bieden. 

De mentor
Alle leerlingen op het Gemini College 

hebben een mentor. Jij dus ook. Deze 

begeleidt je bij het maken van belangrijke 

keuzes en verzorgt studielessen en lessen in 

keuzebegeleiding. Als je problemen hebt of 

als je extra hulp of meer begeleiding nodig 

hebt, dan kun je ook bij je mentor terecht. 

Hij of zij is altijd je eerste aanspreekpunt op 

school. Ook voor je ouders.

UITGEBREIDE 
LEERLINGBEGELEIDING

...
Voor een extra steuntje in de rug.



De zorgcoördinator
Heb je bij je mentor aangegeven dat je 

begeleiding of zorg nodig hebt, dan meldt 

deze je aan bij de zorgcoördinator van het 

Gemini College. De zorgcoördinator zorgt 

ervoor dat je zo snel mogelijk de juiste hulp 

krijgt. Dit kan bijvoorbeeld gaan om hulp 

bij adhd, acties naar aanleiding van pesten 

of gepest worden of een training sociale 

vaardigheden. De zorgcoördinator stuurt 

het ondersteuningsteam aan waarin de 

volgende disciplines vertegenwoordigd zijn: 

orthopedagoog, remedial teacher, begeleider 

Passend Onderwijs, jeugdverpleegkundige, 

schoolmaatschappelijk werker en de 

schoolloopbaancoach.

De remedial teacher 
De remedial teacher begeleidt leerlingen 
bij onder andere het omgaan met 
dyslexie of dyscalculie.Remedial 
teaching is tijdelijke pedagogische en/
of didactische hulp aan leerlingen met 
leerproblemen en/of gedragsproblemen. 
Zo is er aandacht voor leren leren en 
extra aandacht voor taal. 

Individueel advies
Aan leerlingen met dyslexie en dyscalculie 

wordt tijdens kennismakingsgesprekken 

met ouders en kind, tijdens jaarlijkse 

voortgangsgesprekjes en (waar nodig) 

individueel advies gegeven.  

 



Dyslexie 

Het Gemini College beschikt over een 

dyslexie-protocol, waarin beschreven is hoe 

de school omgaat met (de signalering van) 

dyslexie en welke hulpmiddelen er zijn. 

 

Dyscalculie 

Het Gemini College beschikt over een 

dyscalculie-protocol, waarin beschreven is 

hoe de school omgaat met (de signalering 

van) dyscalculie en welke hulpmiddelen er 

zijn. 

Begeleider Passend Onderwijs (BPO)
Voor de begeleiding van leerlingen met 

extra ondersteuningsbehoefte vanwege 

gediagnostiseerde gedragsproblemen, heeft 

het Gemini College een Begeleider Passend 

Onderwijs in huis. Deze maakt deel uit van 

het Ondersteuningsteam. Voor leerlingen die 

deze begeleiding nodig hebben, wordt een 

Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opge-

steld. Op het Gemini College ondersteunt de 

Begeleider Passend Onderwijs de mentor bij 

het opstellen van een OPP. Het OPP wordt 

in overleg met de ouder(s) en de leerling 

opgesteld.

Flexuren
Om leerachterstand te voorkomen maken 

we gebruik van Flexuren. Dit zijn uren waar 

je huiswerkbegeleiding en bijles kunt krijgen.  

Tijdens de flexuren kun je ook gezamenlijk 

aan opdrachten werken of juist in stilte met 

je schoolwerk bezig zijn.



LWOO (Leerwegondersteuning in 
het vmbo basis/kader)
Een leerling kan naast de gewone lessen 

behoefte hebben aan extra begeleiding van-

wege leerachterstanden en soms 

sociaal-emotionele aandachtspunten. Deze 

leerlingen worden met de andere basis-/

kader leerlingen geplaatst in het vakcollege in 

klassen van 15-20 leerlingen. Dit zijn kleinere 

klassen waarin o.a. met digitaal lesmateriaal in 

eigen tempo gewerkt en extra geoefend kan 

worden. Bovendien zijn er in het flexrooster 

uren opgenomen voor extra uitleg en 

begeleiding voor bepaalde vakken.

Communicatie met ouders
Regelmatig spreken we met Ouders/

verzorgers over hoe het met hun 

zoon/dochter gaat. Dat contact vinden we 

heel belangrijk. Ouders/verzorgers wor-

den ook uitgenodigd voor de docenten-

spreekavonden en presentaties. In het digitale 

systeem Magister kunnen ze inloggen om 

bijvoorbeeld je cijfers te zien. Het Gemini 

College staat ook bekend om zijn eerlijke 

en transparante wijze van communiceren. 

Regelmatig ontvangen ouders/verzorgers van 

de directeur een nieuwsbrief of mededeling 

over belangrijke schoolse zaken.



DE PLUSPUNTEN
OP EEN RIJTJE

  Er is altijd wel een klas die passend is bij het niveau van de leerling. 

  Warme overdracht van de basisschool naar het Voortgezet Onderwijs door   
 een goede samenwerking.

  In de flexuren de mogelijkheid voor extra uitdaging of ondersteuning.

  Ontwikkelen op het gebied van gezondheid, kunst en cultuur, mens 
 en maatschappij of natuur en techniek.

 Leren op afwisselende manieren van Chromebook- tot practica opdrachten. 

 Persoonlijke programma’s door variatie in het aanbod zoals Spaans, O&O 
 en drone techniek.
 
  Cambridge Certificering voor alle opleidingen mogelijk.

  Een uitgebreid internationaal uitwisselingsprogramma.



MEER WETEN?
Dit jaar is heeft het Gemini College gekozen naast de aanschaf van de Voortgezet Onderwijs app 
ook te kiezen voor de Opendag app. Deze app geeft een impressie waar onze school voor staat en 
hoe we ons onderwijs inhoud geven. De inhoud van deze app is dynamisch en zal gedurende het 
jaar worden aangevuld. Je kunt de app downloaden via de Appstore/Playstore en zoeken naar de 
opendag app. Binnen deze app kies je voor het Gemini College.

Directeur Gemini College Ridderkerk: dhr. C.G. Langenberg (gerard.langenberg@ozhw.nl)
Gemini Vakcollege vmbo-basis/kader: mevr. W.M. Maliepaard (ineke.maliepaard@ozhw.nl) 
Gemini mavo: dhr. J.G. van Sichem (jurgen.van.sichem@ozhw.nl)
Gemini havo-vwo: dhr. W.A. van Zelst (wim.van.zelst@ozhw.nl)

Ook kunt u bellen voor een afspraak via telefoonnummer (0180) 48 69 99.

 

atheneum - havo - vmbo - lwoo

Prinses Margrietstraat 163
2983 ED Ridderkerk,
Telefoon (0180) 48 69 99
www.geminicollegeridderkerk.nl

OPTIMAAL GEBRUIK MAKEN VAN JE TALENTEN? 
DIT MAG JE NIET MISSEN!

OPEN DAGEN
MAANDAG 22 NOV. 2021 VAN 18:00 TOT 21:00 UUR
WOENSDAG 26 JAN. 2022 VAN 15:00 TOT 20:00 UUR

KIJK VOOR ALLE ACTIVITEITEN OP WWW.GEMINICOLLEGERIDDERKERK.NL


