
Informatie

'n wereldschool!



Welkom op het Carolus Clusius College! Wij zijn een open 
christelijke school waar je terecht kunt voor vmbo-tl, havo, 
atheneum en gymnasium Orfeo. Wij bieden regulier en 
tweetalig onderwijs. Het CCC is een school die bruist van 
allerlei activiteiten. Je kiest voor Wereldvakken die passen bij 
wat jij leuk vindt, maakt kennis met de wereld om je heen, 
verlegt grenzen en leert van andere landen en culturen. 
Bovendien zijn we een wereldschool. In deze brochure leggen 
we uit wat dat voor jou betekent.

Ontdek de wereld,
           ontdek het CCC!



Dit is Carolus
Onze school is vernoemd naar deze man: Carolus Clusius. Hij was in zijn 
tijd (1526-1609) een echte wereldreiziger. Hij reisde met zijn studenten 
door heel Europa, vooral om planten te onderzoeken. Hij ontdekte de 
schoonheid van de tulp en hoe je de aardappel kon eten. Dus… chips en 
patat danken we mede aan hem. Onderzoekend, ondernemend, 
ruimdenkend én internationaal: een mooi voorbeeld voor onze school.

’n Wereldschool! Wat merk je daar van?
Op het CCC leren we je om verder te kijken dan alleen je eigen omgeving. 
Al vanaf klas 1 krijg je te maken met wereldburgerschap en 
internationalisering.  Dat merk je onder andere aan:
• de keuze voor een wereldvak dat bij jou past
• de keuze voor regulier of tweetalig onderwijs
• projecten waaraan je online werkt met leerlingen uit andere landen
• de extra taalcertificaten die je kunt halen
• projecten waarin je werkt aan UNESCO-thema's, zoals duurzaamheid 

en kansen(on)gelijkheid
• de studiereizen en uitwisselingen naar het buitenland
Op het CCC krijg je meer dan een diploma. We leiden je op tot de 
wereldburger die je wil zijn!
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Jij op het CCC
Er gaat een wereld voor je open als je naar het 
voortgezet onderwijs gaat. Als eersteklasser 
verandert er ontzettend veel als je van de basis- 
school komt. Op het CCC begeleiden we jou bij
alle nieuwe stappen.

Je voelt je snel thuis
We vinden het belangrijk dat jij je snel thuis voelt bij 
ons op school. Voor de vakantie maak je kennis met 
je nieuwe klas en mentor. Je leert het gebouw al een 
beetje kennen en weet waar je moet zijn als het 
schooljaar begint.

Introductieperiode
Jouw eerste schooljaar begint met een 
introductieperiode. Tijdens deze gezellige periode 
leer jij je klasgenoten en een groot aantal andere 
leerlingen en de docenten goed kennen - en zij jou!

Goede begeleiding
Als klas heb je een mentor die jou wegwijs maakt op 
school. De mentor is ook de contactpersoon tussen 

school en thuis. Voor het schooljaar begint, komt de 
mentor op huisbezoek om kennis te maken en 
vooruit te blikken op jouw tijd op het CCC. Naast de 
mentor heeft elke klas ook leerling-mentoren. Dit zijn 
vierde- of vijfdejaars leerlingen die jou en je klas op 
weg helpen. Ze hebben regelmatig gesprekjes met de 
klas en zijn bijvoorbeeld aanwezig bij de introductie 
en andere gezellige activiteiten.

Heb je bij een vak extra ondersteuning nodig? Dan 
bieden we bijlessen door tutoren 
(bovenbouwleerlingen) of een vakdocent. Kijk voor 
meer informatie op onze website.

Extra ondersteuning
Op het CCC bieden we volop mogelijkheden
voor extra ondersteuning. Denk aan 
dyslexiebegeleiding, maar ook aan trainingen op het 
gebied van sociale vaardigheden, faalangstreductie 
of rouwverwerking. Verwijzing naar deze vormen van 
extra hulp verloopt via de mentor en de 
zorgcoördinator.
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Ons onderwijs

We laten je al vanaf de brugklas nadenken over je toekomst. Dat 
betekent dat je op zoek gaat naar jouw interesses en talenten. Je 
groeit langzaam toe naar de manier van leren op het mbo, hbo of 
de universiteit. We leren je zelfstandig te werken, goed te 
plannen en overzicht te houden. Zo ben je goed voorbereid op je 
vervolgopleiding. We bieden een doorgaande leerlijn naar het 
mbo, hbo en wo.

Niveaus
Je kunt bij ons terecht voor:
• vmbo-tl (regulier en tweetalig)
• havo (regulier en tweetalig)
• atheneum (regulier en tweetalig)
• gymnasium Orfeo (tweetalig)
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Je kiest nooit verkeerd
De basisschool geeft straks aan naar welk niveau
jij het beste kunt. Doordat wij in het eerste school- 
jaar binnen een aantal niveaus werken met dakpan- 
klassen, kom je altijd op het juiste niveau terecht.

Een dakpanklas is een klas waarin verschillende 
niveaus elkaar overlappen als dakpannen. Bij ons 
zitten vmbo-tl- en havo-leerlingen samen in een klas, 
net als havo- en atheneumleerlingen. Leerlingen met 
een vwo-advies kunnen kiezen uit atheneum of 
internationaal gymnasium Orfeo. Zit je in een 
dakpanklas, dan ervaar je in de loop van het jaar welk 
niveau het beste bij jou past. Je kunt vanaf een 
bepaald moment vakken op een ander niveau volgen. 
Na het eerste jaar kiezen we samen met jou en je 
ouders het niveau dat het beste bij je past.

We kijken daarbij naar cijfers, maar ook naar 
werkhouding, motivatie en zelfstandigheid.

Ontdek jouw talenten en interesses
Al vanaf de brugklas laten we je nadenken over je 
toekomst. Dit betekent dat je op zoek gaat naar jouw 
interesses en talenten. Je gaat op stage en werkt aan 
projecten. We laten je ontdekken wat goed bij jou 
past, waar je goed in bent en wat je leuk vindt. Ook 
leer je keuzes maken, bijvoorbeeld door een 
wereldvak te kiezen.
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iPad
In de onderbouw van het CCC kun je binnen de 
vakken en tijdens de projecten werken met een 
iPad. 
De inzet van iPads in de klas betekent dat je op veel 
verschillende manieren met de lesstof aan het werk 
kunt. Denk aan films, animaties en grafische inhoud 
(plaatjes en tekeningen). Je kunt met de iPad jouw 
creativiteit kwijt in het maken van een strip, collage 
of een filmpje.

Ook is het gemakkelijker om jou met een iPad op je 
eigen niveau te begeleiden, uit te dagen en inzicht 
te geven in wat je goed doet.

Kies jouw wereldvak
We vinden het belangrijk dat je ook leert vanuit je 
eigen interesse. Daarom kies je bij ons je eigen 
wereldvak. In klas 1 heb je het hele jaar hetzelfde 
wereldvak. In klas 2 kies je elke periode een andere 
module binnen de verschillende wereldvakken. Je 
wereldvak heb je elke week twee uur. Je zit met 
leerlingen uit verschillende klassen en niveaus door 
elkaar. 

Je leert door te doen, bijvoorbeeld door middel van 
praktische opdrachten en excursies. Welk wereldvak 
je volgt, bepaal je helemaal zelf. Onze wereldvakken 
zijn: Sports, Technoscience, Media en World of Arts.
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Er zijn vier wereldvakken:
Media
Ben jij gek op films, tijdschriften of televisie en wil jij leren hoe je een goed 
verhaal vertelt? Bij Media krijg je afwisselende opdrachten die een aantal 
weken duren. Je leert je goed verdiepen in een onderwerp, je maakt een 
planning zodat het eindproduct op tijd klaar is, je leert over de technische 
achtergrond van fotografie, video of het schrijven van een goede tekst. 

TechnoScience
TechnoScience is een combinatie van natuurkunde, scheikunde, sterrenkunde, 
biologie, maar ook techniek. Ligt jouw hart vooral bij deze exacte vakken en 
techniek? En ben je nieuwsgierig aangelegd? Kies dan voor Technoscience. Je 
leert onderzoeken, zelf dingen maken, proefjes doen en je ontdekt 
verrassende antwoorden op interessante vragen. 
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Internationaal erkende certificaten
Je kunt op het CCC internationaal erkende certificaten behalen bij Engels en Frans, zoals 
Cambridge Engels en Delf Scolaire.

Cambridge Engels
Wil jij jouw Engelse taalvaardigheid op een hoger niveau brengen? Dan kun je het 
Cambridge-certificaat halen. Wij leiden jou op voor de volgende certificaten: First Certificate in 
English, Certificate in Advanced English en Certificate in Proficiency in English.

Delf Scolaire
DELF staat voor ‘Diplôme d’Etudes en Langue Française’. In deze lessen word je voorbereid op 
DELF-junior, een internationaal erkend taalexamen. Je kunt deze lessen volgen in klas 3. Je krijgt 
dan één uur per week extra Frans.

Sports
Bij Sports maak je kennis met veel sportactiviteiten; van voetbal en 
freerunning tot aan jongleren en mountainbiken. Een activiteit duurt max. 2 
lessen; zodat je heel veel verschillende activiteiten ontdekt die je meestal niet 
in de ‘gewone’ gymles doet. Je doet mee aan sportwedstrijden en 
-toernooien, maar je leert ook hoe je zelf een toernooi organiseert en hoe je 
leidinggeeft. Je hoeft geen topsporter te zijn om voor Sports te kiezen, maar 
je houdt wel van beweging én een uitdaging.

World of Arts
Bij World of Arts ga je aan de slag met kunst in de breedste zin van het 
woord: mode, design, theater en beeldende kunst. Ontdek waar jouw passie 
en je talent ligt. Je gaat creatief aan de slag, waarbij er veel aandacht is voor 
waar jij blij van wordt en goed in bent.
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Dakpanklassen regulier
Op het CCC zorgen we ervoor dat jij op elk niveau wordt 
uitgedaagd en kunt leren op de manier die bij je past. Zo kun je 
het beste uit jezelf halen. 

We werken in de brugklas met dakpanklassen. Dit zijn 
combinatieklassen, waarin verschillende niveaus elkaar 
overlappen. Vandaar de naam dakplanklas. Zo kom je altijd op 
het juiste niveau terecht. 
Dakpanklassen zijn er voor vmbo-tl/havo en havo/atheneum 
regulier. Leerlingen met een vmbo-tl- of vmbo-tl/havo-advies 
starten in de dakpanklas vmbo-tl/havo. Leerlingen met een 
havo- of havo/vwo-advies starten in de dakpanklas 
havo/atheneum. We hebben aparte klassen voor atheneum 
(regulier) en het tweetalig gymnasium Orfeo.

Zit je in een dakpanklas, dan maak je in de loop van het eerste 
jaar een keuze op welk niveau je de rest van het jaar alle vakken 
gaat volgend. Dat gaat in overleg met je mentor en ouders. Met 
als doel dat je aan het einde van een dakpanklas een passende 
keuze voor het niveau van het volgende leerjaar maakt.  
De periode tot aan de kerstvakantie staat in het teken van 
positieve groepsvorming en je maakt kennis met de 
verschillende vakken.

Voor informatie over de dakpanklassen tweetalig onderwijs, zie 
pagina 20. 



Op het vmbo-tl vinden we het belangrijk dat het 
leren plaatsvindt in levensechte situaties en dat het 
gericht is op de praktijk. Je gaat aan de slag met 
opdrachten die verschil maken in een bedrijf, een 
instelling of in de wereld om je heen. Je hebt daar 
allerlei vaardigheden voor nodig, zoals samenwerken, 
keuzes maken en terugkijken op je leerproces. Dat 
leren we je aan door o.a. 20-80 learning in te zetten.

Het eerste jaar zit je in een dakpanklas vmbo-tl/havo. 
Op het vmbo-tl word je in vier jaar voorbereid op een 
vervolgstudie. Met een vmbo-tl-diploma kun je een 
mbo-opleiding gaan doen op niveau 4 of 
doorstromen naar havo 4 om uiteindelijk 
havo-examen te doen.

20-80 learning
Op het CCC bieden we in klas 1, 3 en 4 van het vmbo-tl 
20-80 learning aan. Vier dagen heb je 'gewoon' les. 
Op die andere dag begin je in de brugklas met twee 
mentoruren waarbij aandacht is voor je persoonlijk 
welbevinden en werken we aan positieve 
groepsvorming. Je leert er studievaardigheden en 
plannen en leren.

In klas 1 werk je aan verschillende leuke projecten die 
je helpen ontdekken waar je interesses liggen, waar 
je goed in bent, wat je kunt ontwikkelen etc.  Je leert 
samenwerken, netwerken en presenteren. Handig ter 
voorbereiding op je latere studiekeuze. Op deze dag 
heb je één uur gym en volg je een wereldvak.

Vmbo-theoretische leerweg
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De bovenbouw van het vmbo-tl

In klas 3 kies je een vakkenpakket waarbij je kiest 
tussen de profielen:
• Economie
• Zorg en Welzijn
• Techniek

In klas 3 volg je op die andere dag het vak 
Technologie en Toepassing en krijg je PPC, daar leer 
je over psychologie, presenteren en communicatie. 
Elke week heeft deze les een andere invulling. Je 
doet projecten die je voorbereiden op je 
vervolgstudie op het mbo of havo.
In klas 3 en 4 bezoek je bedrijven en werk je aan 
levensechte opdrachten voor het bedrijfsleven 
waarbij je verschillende technologiën waarover je 
geleerd hebt, in praktijk brengt. De bedoeling is dat 
het bedrijf het resultaat van jullie opdracht ook echt 
gaat toepassen. In klas 3 en 4 werk je ook aan je 
profielwerkstuk.

Volg je in de onderbouw tweetalig onderwijs, dan 
kun je in de bovenbouw van vmbo-tl het extra vak 
Cambridge Engels volgen. Hiermee kun je een 
internationaal erkend Cambridge Engels-diploma 
halen.

Na het vmbo-tl 
Het programma in de bovenbouw van vmbo-tl op 
het CCC geeft je een goede voorbereiding op het 
mbo en op havo.

Tweetalig vmbo-tl/havo
Spreek je een aardig woordje Engels en wil je 
vmbo-tl/havo in klas 1 en 2 tweetalig volgen? Lees 
dan verder op pagina 20 van deze brochure.
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Havo

Op de havo van het CCC vinden we het belangrijk dat 
je de koppeling maakt tussen theorie en praktijk, 
zodat je begrijpt waarom je iets leert. 

Op de havo leer je door te doen, mag je regelmatig 
keuzes maken binnen aangegeven kaders en leer je 
probleemoplossend (samen)werken, denken en 
reflecteren op je ervaringen, zodat je je eigen 
leerproces steeds meer kunt sturen.
 

Havo/atheneum-brugklas

In een eenjarige dakpanklas werk je er naar toe dat je 
aan het einde van het eerste schooljaar een passende 
keuze voor het niveau van het volgende 
leerjaar maakt. 

Leerlingen met een havo-advies of een 
havo/atheneum-advies starten in de dakpanklas 
havo/atheneum. Bij de plaatsing kijken we naar het 
advies van je basisschool.
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De bovenbouw  
Op de havo word je in vijf jaar voorbereid op een 
vervolgstudie. Met een havo-diploma kun je een 
hbo-opleiding gaan doen of doorstromen naar 5 
atheneum om uiteindelijk atheneum-examen te 
doen. De eerste drie jaren zit je in de onderbouw, 
daarna begin je aan de bovenbouw. Aan het eind 
van klas 3 kies je een richting waarmee je je 
voorbereidt op je vervolgopleiding.

In havo 4 begin je aan de richting die je voor een 
groot deel zelf hebt gekozen. Naast de verplichte 
algemene vakken, kies je een profiel. Dat betekent 
dat je vakken kiest die samen een profiel vormen 
dat je voorbereidt op je vervolgopleiding.
Er zijn vier profielen:
• Cultuur en Maatschappij (CM)
• Economie en Maatschappij (EM)
• Natuur en Gezondheid (NG)
• Natuur en Techniek (NT

Tweetalige havo
Wil je meer uitdaging op de havo? Dan kun je 
ervoor kiezen om klas 1, 2 en 3 tweetalig te doen. 
Dat kan op het CCC. Jij, je klasgenoten en je 
docenten spreken Engels. Ook de lessen, de 
boeken en toetsen zijn Engelstalig. Lees meer 
hierover op pagina 20 van deze brochure.
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Ben je nieuwsgierig aangelegd en hou je van leren? 
Dan past het atheneum bij jou. Wij dagen je uit om je 
te ontwikkelen binnen de schoolvakken, maar ook 
daarbuiten.

Waar de basisschool je gemakkelijk afging, moet je in 
de atheneum-brugklas waarschijnlijk voor het eerst 

wat meer moeite doen. Daarom besteden we in klas 1 
veel aandacht aan het leren leren en plannen. 

Daar heb je in je verdere schoolloopbaan profijt van. 
Ook gaan we bezig met sociale ontwikkeling en 
werken we samen aan een fijne, veilige sfeer in de 
klas.

Atheneum
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In de eerste drie jaren op het atheneum maak je 
kennis met alle schoolvakken. Je leert de talen Duits 
en Frans, doet vakken die je al kent van de 
basisschool, maar ook bijvoorbeeld scheikunde en 
economie komen in klas 3 voorbij.

Aan het eind van klas 3 kies je een profiel voor de 
bovenbouw. Je beslist dan zelf, geholpen door je 
mentor en ouders/verzorgers, welke vakken bij jou 
passen en waar je examen in wilt doen.

De bovenbouw 
In atheneum 4 begin je aan de richting die je voor 
een groot deel zelf hebt gekozen. Je kiest vakken die 
samen een profiel vormen dat je voorbereidt op je 
vervolgopleiding.
Er zijn vier profielen:
• Cultuur en Maatschappij (CM)
• Economie en Maatschappij (EM)
• Natuur en Gezondheid (NG)
• Natuur en Techniek (NT)

In de bovenbouw maak je excursies die aansluiten 
bij jouw vakkenpakket. Dat kan een bezoek zijn aan 
de Tweede Kamer met een rondleiding en interview 
van een Kamerlid of een buitenlandse reis naar 
Berlijn in het kader van het vak geschiedenis, of 
bijvoorbeeld een trip naar Geneve met 
natuurkunde.

Tweetalig atheneum
Wil jij extra uitdaging op het atheneum? Dan kun je 
ervoor kiezen om het atheneum in klas 1 t/m 3 
tweetalig te volgen. Lees hierover meer op pagina 
20 van deze brochure.
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Internationaal
gymnasium Orfeo
Kies je voor het gymnasium op het Carolus Clusius 
College, dan kies je voor Orfeo! Orfeo is ons unieke 
en uitdagende tweetalige gymnasium. Natuurlijk 
krijg je de vakken Grieks en Latijn, maar ons 
gymnasium is véél meer dan dat. Orfeo heeft 
betrokken docenten en biedt persoonlijke 
begeleiding wat zorgt voor een veilige 
leeromgeving.

Veelkleurigheid
De leerlingen van Orfeo kenmerken zich door hun 
veelkleurigheid in onder meer persoonlijkheid, 
achtergrond en woonplaats. Ze komen vaak alleen, 
soms in twee- of drietallen van de basisschool. Dat 
zorgt voor een fijne, open sfeer waar je je gauw 
thuis voelt en aansluiting krijgt.
 
Bijzonder op Orfeo
Op de basisschool was je waarschijnlijk gewend dat 
je altijd het antwoord wist. Bij gymnasium Orfeo zal 
dat niet meer zo zijn. We zoeken continu naar 
uitdaging voor onze leerlingen. Daarom is er in elke 
periode een vakoverstijgend project. Hierdoor leer je 
meer over de verbanden tussen de schoolvakken en 
ga je het grotere geheel zien. Ook op een creatieve 
manier met je lesstof omgaan hoort hier helemaal 
bij! Op Orfeo volg je ook wereldvakken in klas 1 en 2.
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Aandacht voor ‘leren leren’
Ging op de basisschool nog veel vanzelf: bij Orfeo is 
de opleiding een stuk uitdagender. Daarom besteden 
we veel aandacht aan het ‘leren leren’. Docenten 
werken samen bij het aanleren van studie-
vaardigheden. Je krijgt intensieve begeleiding van 
mentoren en bovenbouwleerlingen.

Je kunt alleen maar leren als je fouten mag maken, je 
grenzen kunt verleggen en kansen krijgt om je te 
ontwikkelen in een veilige omgeving. Bij Orfeo geldt 
dan ook: fouten maken mag! En ergens goed in zijn 
mag natuurlijk ook. Internationaal gymnasium Orfeo 
is een wereld vol uitdagingen!

Milan:
'Het leukste aan Orfeo vind ik de leerlingen en 
docenten, want zij zijn heel aardig!'
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Tweetalig onderwijs
Wil jij extra uitdaging op het vmbo-tl, havo, 
atheneum of gymnasium? Kies dan voor tweetalig 
onderwijs. Je klasgenoten, jij en de docenten spreken 
Engels, de boeken zijn Engelstalig en je volgt vrijwel 
alle vakken in het Engels.

Tweetalig onderwijs volg je in vmbo-tl/havo in klas 1 
en 2 en op de havo, het atheneum en gymnasium 
Orfeo in klas 1 t/m 3. Vervolgens stroom je door naar 
de bovenbouw. In de bovenbouw rond je je 
tto-opleiding af met een Cambridge-examen voor 
Engels. Op het vwo volg je hiernaast een extra vak, 
Global Perspectives, en schrijf je je profielwerkstuk 
in het Engels. 

Xavier:
'Ik heb voor het CCC gekozen omdat ik tweetalig 
onderwijs kan volgen. Ik vind het leuk om in het Engels 
les te krijgen. Je wordt hier goed bij geholpen. Ook zijn 
er veel activiteiten waar je over de wereld leert.'
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Engels leren door het te ervaren
Volg je tweetalig onderwijs, dan leer je Engels vooral 
door het te spreken en te ervaren. Doordat je de hele 
dag met de taal bezig bent, leer jij jezelf beter uit te 
drukken in het Engels. Door projecten, excursies, 
uitwisselingen en reizen met leerlingen uit het 
buitenland kun je direct toepassen wat je geleerd 
hebt.

Toneel en spreekvaardigheid
Binnen het tweetalig onderwijs is er veel aandacht 
voor toneel en spreekvaardigheid. Elk jaar is er een 
voorstelling samen met Engelse acteurs. Ook doen 
leerlingen mee aan debatwedstrijden en de 
Speaking Contest.

Extra kosten
Tweetalig onderwijs brengt kosten met zich mee. 
Daarom vragen wij een extra bijdrage, bovenop de 
reguliere ouderbijdrage. Dankzij die bijdrage kunnen 
we bijzondere projecten organiseren en krijg je een 
uur extra Engels. Dit bedrag is exclusief meerdaagse 
uitwisselingen en buitenlandse reizen. Een overzicht 
van de kosten vind je op hetccc.nl. Er is een 
solidariteitsfonds voor ouders die deze kosten niet 
kunnen betalen.

Goede motivatie
Een goede motivatie is belangrijk om tweetalig 
onderwijs te kunnen volgen. Daarnaast zijn wij 
benieuwd naar jouw startniveau van het Engels. Dit 
is een gespreksonderwerp tijdens de 
kennismakingsperiode. We kunnen ervoor kiezen 
een instaptoets af te nemen.
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Global Citizen Network
Het CCC is een Global Citizen School. Dit betekent dat we jou opleiden tot 
wereldburger. Op het CCC krijg je gewoon les, maar wel met een 
internationaal tintje. Er is in de les veel aandacht voor Europa en de wereld. 
Je kunt meedoen aan projecten waarin je ervaring opdoet met culturele of 
internationale thema’s. Soms werk je daarbij online samen met leerlingen 
uit een ander land.

UNESCO-school
Het CCC is ook een UNESCO-school. Daarmee maakt de school met de 
andere UNESCO-scholen over de hele wereld deel uit van een enorm 
netwerk. In dit netwerk staan vier thema’s centraal: vrede en 
mensenrechten, burgerschap, intercultureel leren en duurzaamheid. Het 
CCC koppelt onderwijsprojecten aan speciale dagen of jaren van de UNESCO 
en Verenigde Naties. Zo organiseerden we in 2022 een 
duurzaamheidsfestival. Samen met een UNESCO-jongerenwerkgroep, 
bestaande uit onze eigen leerlingen, organiseren we pop-up activiteiten in 
school die te maken hebben met de wereld om ons heen, zoals een 
kledingruilbeurs.

Europese projecten
Het CCC werkt in Erasmus+ projecten van de Europese Unie samen met 
andere scholen uit Europa. Bij zo’n project werken leerlingen en docenten 
samen om het onderwijs op de school te verrijken.  

EPAS-school
EPAS staat voor European Parliament Ambassador School en biedt  
leerlingen die interesse in politiek hebben, de mogelijkheid om in Brussel en 
Straatsburg op bezoek te gaan. 

Joann:
‘Ik vind de sfeer op het CCC heel 
gezellig. Iedereen is welkom. De 
docenten zijn altijd vrolijk en 
willen je graag helpen.'

Grensverleggend onderwijs
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Wereldburgerschap
Als wereldschool laten we onze leerlingen 
kennismaken met de wereld om hen heen; ver weg 
of dichtbij. Tijdens je schoolperiode ga je minimaal 
eenmaal op studiereis of uitwisseling naar het 
buitenland. 

Verder organiseren we regelmatig dagexcursies 
rondom een jaarthema. In 2022 gingen een aantal 
brugklassen naar Luik, met onder meer een bezoek 
aan UNESCO Werelderfgoed en de tweede 
klassen bezochten de Kolonie van Weldadigheid in 
Frederiksoord, ook een UNESCO Werelderfgoed. 

 

We proberen ook wereldburgers in onze eigen buurt 
te zijn. Zo hebben we Stolpersteine in onze eigen 
wijk geadopteerd. Jaarlijks organiseren 
UNESCO-leerlingen hier een herdenking.

Houd je van uitdaging? Word dan lid van de 
debatclub. Je leert hier debatteren en je doet mee 
aan (internationale) debatwedstrijden. In 2022 won 
het team van het CCC de landelijke finale van Op weg 
naar het Lagerhuis. 

Er gaat een wereld voor je open
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Carolus Clusius College
Kamperweg 1

8019 AV Zwolle
Tel. (088) 850 75 00
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Volg ons ook op:

Oktober 2022, wijzigingen voorbehouden


