Kom zelf kijken!

Wat is uniek aan De Breul?

Online voorlichting voor ouders en leerlingen, via een link op de website
Algemene voorlichting: maandag 18 januari 2021 van 19:00 tot 20:00 uur
Technasium: donderdag 28 januari 2021 van 19:00 tot 20:00 uur
Gymnasium: maandag 1 februari 2021 van 19:00 tot 20:00 uur
Rondleiding in kleine groepen om sfeer te proeven, tijd reserveren
via de website
• Maandag 18 januari 2021 tot en met donderdag 21 januari
van 16:00 tot 20:00 uur
Open dagen, tijd reserveren via de website
• Vrijdag 22 januari 2021 van 17:00 tot 21:00 uur
• Zaterdag 23 januari 2021 van 09:00 tot 14:00 uur

Onze labs
Voor veel leerlingen is het lastig om aan het einde van de basisschool al te
weten wat ze later willen gaan doen. Daarom laten we je in de onderbouw met
zoveel mogelijk talentgebieden kennismaken, niet alleen in de lessen van de
verschillende vakken, maar ook in onze labs. In de labs werk je in groepen aan
opdrachten en ontdek je hoe vakken met elkaar samenhangen.
We hebben vier labs:

Technasium
Weet je van jezelf dat je heel nieuwsgierig van
aard bent en alles graag wil onderzoeken? De
Breul biedt, als enige school in de regio, het
Technasium aan. Hier staat het vak ‘Onderzoek
en Ondernemen’ (O&O) centraal. Je kunt het
Technasiumprogramma direct vanaf de eerste klas
volgen, tot en met het eindexamen havo en vwo.
Ga voor meer informatie over ons Technasium
naar www.de-breul.nl/technasium.

“De labs zijn
echt super
leuk en
leerzaam.”

Techlab
Hoe goed zijn jouw onderzoeksvaardigheden?

Workshop Technasium, inschrijven via de website
• Woensdag 20 januari 2021 van 14:00 tot 16:00 uur
• Woensdag 27 januari 2021 van 14:00 tot 16:00 uur

Gymnasium

Ondernemerslab
Hoe breng jij het er vanaf als ondernemer?

Workshop gymnasium, inschrijven via de website
• Woensdag 3 februari 2021 van 14:00 tot 16:00 uur
Meeloopmiddag voor alle leerlingen, inschrijven via de website
• Woensdag 27 januari 2021 van 14:00 tot 16:00 uur
Livechat, interactieve sessie voor alle vragen, via een link op de website
• Woensdag 3 februari 2021 van 16:00 tot 17:00 uur
In verband met de maatregelen rond corona kunnen activiteiten mogelijk
veranderen. Kijk voor meer informatie en inschrijven op www.de-breul.nl
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Nog meer uniek aan De Breul
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Kunstlab
Welke creatieve talenten kun jij inzetten?

Sportlab
Wil je meer bewegen en kennis opdoen over
fitheid, gezondheid en voeding?

De labs helpen je om te bepalen waar je goed in bent en wat je leuk vindt.
Zo ben je beter voorbereid op je profielkeuze in de bovenbouw.

Gymnasium
Heb je interesse in cultuur en filosofie en vind je
debatteren leuk? Kijk dan naar ons gymnasium.
Gymnasiumleerlingen krijgen net zoveel lessen als
andere vwo-leerlingen, maar hebben ook Latijn en
Grieks en doen dus meer in dezelfde tijd. Ook bij
andere vakken wordt dieper op de stof ingegaan.
Er zijn veel extra activiteiten en excursies. Lees
op www.de-breul.nl/gymnasium meer over het
gymnasium De Breul.
Vecon Business School
In ons Ondernemerslab in de onderbouw is er
ruimte voor initiatief en ondernemerschap. In
de brugklas doe je met anderen een onderzoek
onder winkeliers in Zeist. In de jaren daarna
maak je steeds verder kennis met economie
en ondernemen. Is dit echt iets voor jou, dan
kun je in de bovenbouw kiezen om het VECON
BS programma met certificering te halen.
De certificaten komen je goed van pas als je
later solliciteert bij een vervolgopleiding of
een baan. Ga voor meer informatie over de
Vecon Business School naar www.de-breul.nl/
veconbusinessschool.

Samen leven,
samen leren,
samen doen.
Uniek aan De Breul is
ook de inspraak door
leerlingen die al meer
dan vijftig jaar bestaat.
Leerlingen denken
en beslissen op heel
veel manieren mee
over het onderwijs.
Op onze school is
er geen docent,
conciërge of rector
die zonder inspraak
van de leerlingen is
aangenomen.

Beste leerlingen,
Binnenkort beslis jij naar welke
middelbare school je wilt. Hoe
doe je dat? Er is veel te kiezen
en elke school is anders.
Ik laat je graag kennismaken
met De Breul, een gezellige en
ambitieuze school voor mavo,
havo, atheneum, gymnasium
en Technasium, midden in het
groen van Zeist. We horen vaak
dat De Breul een fijne school is
vanwege de goede sfeer en de
vriendelijke groene omgeving.
We vinden het belangrijk om
te zien wie jij bent en met jou
te bepalen hoe jij je het beste
verder kunt ontwikkelen.
We bieden je heel veel
verschillende dingen, zodat je
goed kunt ontdekken wat jouw
talent is. Ben je onderzoekend
van aard, dan voel je je
waarschijnlijk wel thuis op ons
Technasium. Houd je van leren
en ben je geïnteresseerd in
cultuur, dan is het gymnasium
echt iets voor jou.

En ben je meer een
ondernemer, kijk dan eens
naar onze Business school.
Verder hebben we een ruim
aanbod in kunst en creatieve
vakken. Op De Breul kun je
examen doen in drama, muziek
en beeldende kunst. Sport
neemt ook een belangrijke
plaats in op onze school, met
een speciaal sportlab in de
onderbouw. En ook naast de
lessen zijn er heel veel leuke
activiteiten. Er is altijd wel iets
dat bij jou past. Wij zijn er om
jou te helpen je grenzen te
verleggen.
Je bent van harte welkom om
bij ons rond te kijken, online
en op school. Dan kun je zelf
bepalen of jij je op De Breul
thuis gaat voelen.
Graag tot ziens!
Ferry Brokers,
Rector/bestuurder

Samen leven
De Breul staat bekend om zijn
goede sfeer. Wij willen dat
jij je op school thuis voelt en
jezelf kan zijn. Vertrouwen en
respect zijn belangrijk in het
leven. Ieder mens is anders en
iedereen heeft iets waardevols
in te brengen. Wanneer mensen
samenwerken, worden de beste
oplossingen bedacht.

Thuis op De Breul
Samen leven,
samen leren,
samen doen.

We willen graag dat je je snel thuis
voelt op onze school. De brugklas
begint daarom met een kennismaking
vóór de zomervakantie. Dan kun je je
nieuwe klas vast ontmoeten. Wil je
met een speciale vriend of vriendin
in de klas komen, dan proberen wij
dat voor elkaar te krijgen.

Samen leren
Onze wereld verandert iedere dag. In jouw toekomst werk
je misschien aan dingen die nu nog helemaal niet bestaan.
Daarom willen we dat je leert je eigen weg te vinden. Dat
doe je door kennis op te doen en vaardigheden te ontwikkelen.
Door te ontdekken hoe leren het best voor jou werkt. En door
te groeien als persoon. Wij zijn daarbij jouw coach.

“Ik heb snel
vrienden
gemaakt.”

We helpen je om je grenzen te verleggen, om je zeker te
voelen en zelfstandig te worden. En we helpen je om jouw
talenten te onderzoeken en te ontwikkelen, zodat jij die kunt
inzetten voor jouw toekomst én om onze samenleving een
beetje mooier te maken.
Samen doen
Leren is meer dan het opdoen van zoveel mogelijk kennis.
Op De Breul geven we je de kans om ál je persoonlijke
talenten breed te benutten. Dat doen we onder meer in
onze labs: het Techlab, het Ondernemerslab, het Sportlab
en het Kunstlab. Daar leer je belangrijke vaardigheden zoals
creatief denken, samenwerken, mediawijsheid.
Muziek, kunst, cultuur en sport zijn bij ons volwaardige
vakken. Ook in activiteiten zoals debat, toneel of
excellentie-programma’s kun je je breed ontwikkelen.

“Ik leer dingen
over mezelf
die ik nog
niet wist.”

De eerste schoolweek begint met
een introductiedag en in de eerste
maand gaan alle brugklassen
op kamp. Zo kun je onze school
leren kennen en in je nieuwe klas
vrienden maken.

Op de middelbare school gaan veel dingen anders dan je
gewend bent. Je krijgt nieuwe vakken. Voor elk vak heb je
een andere docent en een ander lokaal. En elke dag heb
je een beetje huiswerk. Daarom werken we op De Breul
met coaches. Dat is een docent die met jou bekijkt hoe jij
het beste studeert en je leert je huiswerk te plannen. Ook
helpt de coach als er thuis of op school problemen zijn.

De BKKL’s (BrugKlasKlassenLeerlingen)
zijn leerlingen uit de hogere klassen die je
alle weetjes van school kunnen vertellen.
Ze gaan ook mee op brugklaskamp.

“Het was cool
om mee te
doen met
dit concert.”

