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Jouw toekomst,  onze Passie

 In februari 
verhuizen we naar 

    ons prach
tige, nieuwe gebouw

Op de Passie leer je en lééf je met elkaar. Jouw ontwikkeling 
en vorming staan centraal. Daarom geven we goede lessen en 
ondernemen we veel uitdagende, kunstzinnige en sportieve 
activiteiten. Je krijgt ook alle ruimte om je geloof te delen. 
Zo ontdekken we samen jouw Passie!

De Passie
• Persoonlijk, vertrouwd en betrokken 
• Bijbelgetrouw
• Hoge kwaliteit onderwijs
• Goede examenresultaten
• Passie Prisma: Kunst, Sport, Science, Business, Believe it
• Passie Plus: meer begeleiding of extra uitdaging
• Passie voor de wereld: binnen en buiten school   



Natuurlijk wil je goede cijfers en straks een diploma halen. Maar we vinden jouw 

persoonlijke vorming net zo belangrijk. 

Brugklas
Je komt in een brugklas voor mavo, mavo/havo, havo/vwo of vwo. 

Je cijfers zijn in de gemengde brugklas op twee niveaus. 

In de brugklas bekijken we samen of je verder gaat naar de mavo, havo, atheneum 

of gymnasium. 

Je vakken 
In de eerste klas heb je de volgende vakken: Nederlands, Engels, wiskunde, Frans, 

geschiedenis, godsdienst, aardrijkskunde, biologie en verzorging. En op het 

gymnasium krijg je natuurlijk Latijn. Daarnaast krijg je ook lichamelijke oefening, 

beeldende vorming, muziek, techniek en drama. Want we willen graag dat je actief 

bezig bent en je breed kunt ontwikkelen.

Je lessen
Je krijgt op de Passie op veel verschillende manieren les. Soms ben je klassikaal 

bezig, soms ga je zelf aan de slag, werk je samen in groepjes, op de computer, 

in je lokaal of buiten de school. Je doet onderzoekjes, experimenteert, 

werkt mee aan projecten, presenteert, gaat op excursie en hebt Prisma-uren. 

Heel afwisselend dus.  

Passie Kwartier
Elke dag om 10.45 uur start ons Passie Kwartier. Je leest een stukje uit de Bijbel, 

vraagt je af wat het voor jou betekent en bidt samen. Andere keren bespreken we 

wat er leeft in de klas.

Veel keuzevakken
Op de Passie kun je straks uit veel examenvakken kiezen. Op de mavo mag je zelfs 

examen doen in de vakken drama en lichamelijke opvoeding. 

Voor wie creatief is, staan op havo en vwo beeldende vorming en muziek op het 

examenprogramma. Maar je kunt bijvoorbeeld ook gaan voor management & 

organisatie, Latijn en/of Grieks of kiezen voor natuurkunde of scheikunde.

Onderwijs op  de Passie

Onze slagings
percentages i

n 2014: 

mavo 98%, havo 92%, vwo 100%



 
Elke week krijg je Prisma-uren. Jij kiest zelf uit het wisselende, veelkleurige 

programma-aanbod. Tijdens de Prisma-uren kun jij ontdekken waar jouw 

belangstelling en je talenten liggen en in welke vakken je straks misschien 

examen wilt doen. 

Kunst 
Sta je graag in de spotlights of toch liever achter de coulissen? Bij Kunst kun je alle 

kanten op: musiceren, toneelspelen, dansen, (decors) schilderen, geluid en licht 

regelen… Bij alle evenementen op school ben jij heel belangrijk!

Science
Voor deze Prisma-groep heb je wel wat technisch inzicht nodig. Je onderzoekt, 

experimenteert, bouwt en leert hoe apparaten werken. 

Business
Handelen, organiseren, verkopen… Je doet het bij Business. Je leert omgaan met 

geld, presenteert en maakt reclame. Net zoals een echte ondernemer.

Sport 
Ben je sportief, beweeg je graag? Bij sport  ga je verschillende sporten uitproberen. 

Je helpt mee bij het organiseren van sportactiviteiten en bent scheidsrechter. 

Believe it
Jij vindt je geloof belangrijk en wilt daarin groeien. Je wilt deelnemen aan een 

gebedsgroepjes, onder leiding discussiëren over de Bijbel of vieringen en jaar-

openingen organiseren.  Bij Believe it heb je veel eigen inbreng. 

Passie Prisma   
Veel om te ontdekken en te doen

!

‘Je kunt op d
e Passie gewoon 

over je geloo
f praten’



Op de Passie geven we speciaal aandacht aan jouw ontwikkeling. Heb je meer 

begeleiding nodig of juist extra uitdaging, dan zoeken we naar mogelijkheden op maat.

Begeleiding
• Je mentor begeleidt jou en je klas en zorgt ervoor dat jij je snel thuisvoelt. Je mentor 

 onderhoudt de contacten met je ouders.

• Je rapporten bespreken we samen met jou en je ouders. We bepalen samen welke actie 

voor jou nodig is.

• Vind je huiswerk maken lastig? Dan kun je je aanmelden voor huiswerkbegeleiding.

• Elke docent kan je helpen bij de ontwikkeling van je geloof en bij het maken van keuzes. 

• In je eerste jaar krijg je voorlichting over alcohol en drugsgebruik en de weerbaarheids-

 training LEV.

• We trainen je ook in het omgaan met social media

Extra begeleiding
We vinden het belangrijk dat iedereen zich goed kan ontwikkelen op school. 

Maar dat is niet vanzelfsprekend voor iedereen.

• Als je een lwoo-indicatie hebt, dan krijg je extra aandacht en begeleiding.

• Zo nodig krijg je steunlessen en huiswerkbegeleiding. 

• We screenen je op faalangst en dyslexie.

• Heb je dyslexie? Dan krijg je een dyslexiepas. Alle docenten houden daar rekening mee.

• Wanneer je speciale zorg nodig hebt, dan schakelen we deskundigen in.

Extra uitdaging voor begaafde leerlingen
In overleg met jou en je ouders verdiepen of verbreden we je programma. 

Je kunt bijvoorbeeld:

• gymnasium doen met filosofie, Latijn en/of Grieks

• vakken op een hoger niveau doen 

• vakken in een hoger jaar volgen (en eerder examen doen)

• extra vakken volgen

• leerlingbuddy worden

• zelf een project of onderzoek opzetten (met coaching)

Passie Plus

 speciale aandacht 

     voor jouw ontwikkeling



De wereld om jou heen is ook jouw verantwoordelijkheid. Of die nu dichtbij is of 

veraf. We houden rekening met elkaar, doen en beleven veel samen en richten onze 

blik naar buiten de school. Want ook daar is een wereld voor jou om te ontdekken. 

Buurtbewoners
We zien wat anderen nodig hebben en wat we daar samen aan kunnen doen. 

Al in je eerste jaar hier op school doe je mee met deze activiteiten. We organiseren 

ontmoetingen met de bewoners uit ons gebouw of nodigen hen uit in onze lessen. 

Thema-avonden
LEV-training, drugsgebruik, mediawijsheid, pubertijd… Dit zijn een paar onder-

werpen die de afgelopen jaren onderwerp waren op onze thema-avonden voor 

jou en je ouders.

Maatschappelijke betrokkenheid 
We verwachten van je dat je tijdens je schooltijd minimaal 30 uur je handen uit de 

mouwen steekt voor anderen. Dat kan zijn in een wijkcentrum of verzorgingshuis, 

bij een sportclub of kerk.

Beroepsoriëntatie en -stage
Welke sector of welk profiel kies je? En welke studie? Dat zijn belangrijke beslis-

singen waar we je goed op voorbereiden door speciale lessen en door ons te 

oriënteren buiten de school. 

Je loopt bijvoorbeeld een dag mee op een mbo, hogeschool of universiteit. 

We organiseren een beroepencarroussel. In leerjaar 3 loop je een week stage in

een bedrijf of organisatie. 

Taaldorp en vreemde talen 
Vreemde talen kun je goed oefenen in een net-echt-situatie. In onze taaldorpen 

voor Engels, Frans en Duits oefen jij je spreekvaardigheid op allerlei plekken, 

zoals een hotel, winkel, postkantoor en restaurant. 

Excursies en buitenlandreizen
We bezoeken musea, het Service Center van de TU Delft en de Tweede Kamer. 

Je gaat naar Lille en Keulen. Kies je Frans, dan kom je zeker in Parijs. Met Duits ga je 

naar Berlijn. Volg je geen Frans of Duits, dan staat Londen op het programma. 

Het gymnasium reist af naar Rome. 

We staan open voor 

                
  jouw passie

Passie voor de  wereld



voorjaar 2015 zitten we 

     op onze n
ieuwe school!

Waar vroeger de pakhuizen aan de haven stonden, staat ons nieuwe school-

gebouw. Er zijn inpandige gymzalen, een aula, lichte lokalen en een dakterras. 

De school is helemaal geïntegreerd in de wijk. En naast ons staat het House of 

Hope. Eind februari 2015 verhuizen we naar deze prachtige plek.

Ons nieuwe  schoolgebouw 



Open Dag
Zaterdag 31 januari 2015  10.00 - 15.00 uur

Open lesmiddag 
Woensdag 11 februari 2015  14.30 - 16.30 uur

Informatieavond
Woensdag 18 februari 2015   19.30 - 21.00 uur

Deze activiteiten vinden plaats in de vestiging aan de Rosestraat 1025.

 Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Margriet Lansink .

Telefoon: 088-3372730, E-mail: meerpassiedanooit@passie.net.

www.passie.net

Hoofdvestiging: Rosestraat 1025, 3071 AL Rotterdam

Dependance: Nassauhaven 433, 3071 LL Rotterdam

Nieuw gebouw: Ulaanbaterplein 6, 3072 JP Rotterdam

Telelefoon: 088 33 72 730

E-mail:   rotterdam@passie.net
Facebook:  www.facebook.com/EbvoDePassieRotterdam

Kom kijken
      en doe mee !


