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Hier leer je jezelf kennen!

2022-2023

SCHOOL VOOR
PERSOONLIJK LEREN EN
TALENTONTWIKKELING

”De talenturen zijn een echte plus.”
Het Stormink bruist van de
energie. Het is een grote school,
en toch vind je razendsnel je plek.
Je hebt met je klas een eigen
verdieping. Eigenlijk een schooltje
binnen de school. Wel zo handig
en je voelt je snel thuis. Trouwens,
wist je dat je in onze gezonde
schoolkantine de lekkerste
gezonde snacks kunt eten?
Leren op jouw manier
Wij denken dat jij zelf heel goed
weet hoe je het beste leert. Daarom
luisteren we goed naar jou. We zijn
namelijk een school voor persoonlijk
leren. Dat betekent dat je als leerling
zelf ook leert nadenken over hoe je
kan en wil leren en ruimte krijgt om
daarin eigen keuzes te maken. Wat je
moet leren staat vast. Maar de manier
waarop, die mag je bij sommige
vakken zelf bepalen. Misschien wil
je graag iets uit een boek leren,
maar datzelfde onderwerp bekijken
op YouTube kan natuurlijk ook. En
vind je een bepaald onderwerp heel
interessant, dan verdiep je je daar
toch gewoon in! Samen kijken we wat
voor jou prettig werkt!

Rick Wennink, mentor

Daan van Weelie, vader van Elvire

‘Mooi aan Het Stormink is dat je een goede mix van
leerlingen hebt met verschillende achtergronden.
De school is daarmee een mooie afspiegeling van
de samenleving. Ook de talentlessen en dat het
een brede onderbouwschool is, spreekt ons aan.
Ondanks dat we net naar Deventer verhuisd zijn
en alles voor Elvire nieuw was, heeft ze verrassend
snel haar plek gevonden.”

De mentor is er voor jou
Anders dan op de basisschool heb je op Het Stormink les
van verschillende docenten. Daarnaast kun je altijd terecht
bij je mentor. Hij of zij is er speciaal voor jou en je klas en
helpt je met alles. Lukt het met leren? Gaat het goed met je
en zit je lekker in je vel? Gebruik je jouw talenten voldoende?
Allemaal vragen die een mentor aan je stelt. De mentor leert
jou goed kennen en staat altijd voor je klaar.

‘Het mooie aan het mentoraat is dat je de
schakel bent tussen school, de leerlingen
en hun ouders. Vooral in de eerste weken
steek ik extra tijd in de mentorlessen. Ik
merk dat de kinderen deze lessen ook echt
leuk vinden. We doen er andere dingen
dan in de gewone lessen, ze kunnen hun
energie kwijt, leren elkaar beter kennen en
ontdekken waar ze goed in zijn.’

Elvire van Weelie, leerling mavo/havo

‘Ik vind de talentlessen heel leuk,
omdat je kunt uitproberen waar
je goed in bent. Voor de talen haal
ik goede cijfers. Zelfs wiskunde
gaat goed, terwijl ik dat op de
basisschool moeilijk vond. Voor
dit vak had ik een mavo-advies,
maar ik kan nu naar 2 havo.’

Waar ben jij goed in?
Cijfers en resultaten zijn belangrijk. Maar
school is veel meer dan dat! Bij ons op
school ontwikkel jij je als persoon. Wat
vind je leuk? Waar liggen je talenten? Het
antwoord op deze vragen kun je vinden
bij talentonwikkeling. Daar mag je drie
uur per week werken aan jouw passie.
Ben je goed in een sport? Of wil je later
de muziek in? Sla je slag en leef je uit!
En hoe gaaf zou het zijn om met een
paar klasgenoten een film te maken? Of
aan vrienden te kunnen vertellen dat je
de hersenen van een walvishaai hebt
onderzocht? Het kan op Het Stormink.

Do you speak English?
Voel jij je een echte wereldburger? Vind jij
het leuk om Engels te spreken en wil je er dagelijks mee
bezig zijn? Dan hebben we misschien iets leuks voor je:
tweetalig onderwijs. Dit bieden we aan op de havo en op
het atheneum. Een mooie uitdaging: je krijgt namelijk meer
dan de helft van je lessen in het Engels! Daarnaast ga je
oefenen in de praktijk. Door te e-mailen met buitenlandse
studenten bijvoorbeeld. Are you in for a challenge?

Alles is mogelijk
Met ons aanbod van vmbo tot vwo kun
je alle kanten op. En dan hebben we onze
internationale schakelklas nog niet eens
genoemd, waar leerlingen uit andere
landen zo snel mogelijk Nederlands leren.
Uniek in deze regio.

Wil jij mavo eindexamen doen?
De mavo bovenbouw op Het Stormink daagt je intellectueel én creatief uit.
Je doet eindexamen in 7 theorievakken waaronder wiskunde en een kunstvak
drama, tekenen, handvaardigheid of muziek. Zo bereiden we je goed voor op
de overstap naar de havo en het mbo. Tijdens het praktijkgerichte programma
werk je in 3 lessen per week voor bedrijven uit Deventer en omgeving. Je
werkt veel samen, bedenkt creatieve oplossingen en presenteert deze aan
het bedrijf. Dus in de mavo bovenbouw leer je ook in de praktijk!

Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat Het Stormink
goed onderwijs biedt. Wij zorgen dat je trots bent op
jezelf, welke richting je ook kiest.
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