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Er gebeurt van alles op het Dr. Knippenbergcollege, iedere dag. Natuurlijk, alles 
draait uiteindelijk om je diploma over een paar jaar. Maar er is zoveel meer. Er 
zijn weinig scholen zo dynamisch als de onze. Dat merk je al in de eerste weken 
na de zomervakantie. Als je wilt acteren of in een echt orkest wilt spelen, kun 
je je aanmelden voor de jaarlijkse musical. Wil je met LEGO robots bouwen en 
samen lekker sleutelen? Dan is er de robotica-club. Voor schrijvers, fotografen en 
vloggers is er het Mediahuis. We hebben een trampolineteam, de Knipjumpers: ze 
werden zelfs landskampioen! En we zouden nog veel meer kunnen noemen. Onze 
school is een hele actieve school. Je leert en je leeft: we zijn meer dan een school.

Wat we binnen en buiten de klas samen met jou gaan doen, gaat ver. We halen 
alles uit de kast om jouw tijd op de mavo, havo of vwo leuk en waardevol te 
maken; of dat nou bij bekende vakken is zoals geschiedenis, Spaans en biologie 
of bij wat minder bekende zoals Vorm&Media, Technologie & Toepassing of 
Wetenschapsoriëntatie. We zijn een Brainportschool. Dat betekent onder meer 
dat we veel opdrachten doen met organisaties in onze omgeving, zoals met 
bedrijven, overheden en andere scholen. Je snapt dan nóg beter waarom we 
bepaalde dingen leren; wat je er later mee kunt doen. Zo kun je jouw talenten 
optimaal ontwikkelen. In rijtjes naar een schoolbord staren en urenlang alleen 
maar luisteren? Die tijd ligt ver achter ons. 
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Meer dan een school!

We gaan 
verhuizen in 

2021! 
Meer daarover
op pagina 23.



Naast de kennis die je opdoet, oefenen we op onze school voortdurend moderne 
skills als kritisch denken, creativiteit, communiceren, samenwerken, sociale 
vaardigheden en slim omgaan met media en ICT. Wat dat laatste betreft: naast 
de bekende schoolboeken werken we ook veel met iPads. Zo bereiden we je 
voor op een digitale toekomst. Wie zijn vaardigheden goed ontwikkelt, is na de 
examenklas niet alleen klaar voor de vervolgopleiding. Je bent vooral ook klaar 
voor jouw plek in de maatschappij.

Je leert jezelf kennen en komt tot antwoorden op belangrijke vragen. Wie 
ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? We reiken je alles aan om je op jouw manier te 
ontwikkelen. Door goed onderwijs aan te bieden: een stevige basis maar ook tal 
van keuzevakken en extra projecten waarmee je jouw opleiding zoveel mogelijk 
laat aansluiten bij je persoonlijke talenten en ambities. Maar ook door een veilige 

en prettige sfeer, goede persoonlijke begeleiding en een middelbare 
schooltijd om nooit meer te vergeten.

Naar de Knip gaan betekent meer dan leren alleen. Het opbouwen 
van vriendschappen, jezelf leren kennen, bewuste keuzes maken, 
je goed voorbereiden op je studie en werk na je middelbare 
schooltijd. Het is ook een bepaald gevoel, trots om erbij te horen, 
leuk onderwijs ervaren binnen een positieve omgeving die bruist. 
Bouw op de Knip aan een stevige 
basis voor je verdere leven. Wij 
helpen je er graag bij. 

Voel je welkom!

Jule Frantzen, directeur 
 j.frantzen@omosghelmond.nl
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De mentor: 
je eigen persoonlijke coach

Iedere klas heeft een eigen mentor. De mentor leert jou en 
je klasgenoten goed kennen. Je kunt altijd bij hem of haar 
terecht met vragen of hulp. Op de eerste schooldag na de 
zomervakantie is het de mentor die jou en je klas verwelkomt 
en die ervoor zorgt dat de overstap vanaf de basisschool 
zo goed mogelijk verloopt. Je maakt al voor het schooljaar 
begint kennis met je mentor en met je klas: de start van een 
fijne tijd op de Knip!  

Een belangrijke schakel
De mentor is de spin in het web. Hij overlegt wanneer dat nodig is met 
jou, je ouders, andere docenten en het zorgteam. Zo kunnen we de 
ondersteuning bieden die iedere leerling nodig heeft. Mentoren houden 
een volgsysteem bij en zorgen ervoor dat de juiste mensen op de hoogte 
zijn van belangrijke informatie. De mentor wil ook graag weten hoe het 
met jou gaat. Het is belangrijk dat je een goede klik hebt met je mentor.

Persoonlijke aandacht
De mentor is een soort coach voor je. Wekelijks heb je mentorlessen. 
Tijdens deze uren heeft je mentor tijd voor groepsvorming, 
persoonlijke aandacht en begeleiding. Daarnaast heb je studielessen 
waar je vragen kunt verwachten als:

•  Hoe ga je met huiswerk om?
•  Hoe maak je een planning?
•  Hoe gebruik je je agenda?
•  Hoe leer je voor toetsen?
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Extra ondersteuning
Het zorgteam bestaat uit de zorgcoördinator en 
alle andere medewerkers van de zorgafdeling. Zij 
bieden extra ondersteuning wanneer dat nodig 
is. Denk aan sociale vaardigheden (bijvoorbeeld 
contact maken en samenwerken), aandacht voor 
ongewenst gedrag, weerbaarheid en faalangst. Als 
je begeleiding nodig hebt, krijg je de ondersteuning 
die je verdient en nodig hebt - in nauw overleg met 
je ouders. Wat is ons doel? Jou de mogelijkheden 
geven om je zo goed mogelijk te ontwikkelen en 
ervoor zorgen dat je je op je gemak voelt op de Knip.

Dyslexie
Met dyslexie kun je goed leren omgaan. We helpen 
je door met jou en je leraren afspraken te maken. 
Bijvoorbeeld door je meer tijd te geven bij toetsen 
of door te werken op de computer in plaats van op 
papier. Er zijn mogelijkheden om te werken met 
Alinea Pro en je kunt rekenen op begeleiding door  
een Remedial Teacher (RT-er) op school.

Begeleidingsuren
Op de Knip hebben we de Verlengde Schooldag 
en de Knipuren. Wie gebruikmaakt van deze 
begeleidingsuren, heeft thuis nauwelijks huiswerk!

Ondersteuning op maat

DR. KNIPPENBERGCOLLEGE   05

Wij vinden het heel belangrijk dat je 
hulp krijgt wanneer je die nodig hebt. 
De mentor is voor jou en je ouders 
het eerste aanspreekpunt. Daarnaast 
hebben we een deskundig en betrokken 
zorgteam. Een goed teken: het ministerie 
van Onderwijs is al een aantal jaar zeer te 
spreken over onze persoonlijke begeleiding.



Onze opleidingen: 
altijd de juiste keuze

Op een rijtje
Kansklas mavo
Een unieke klas vanwege de samenwerking met 
Vakcollege Helmond. Je bent hier welkom als 
de basisschool twijfelt tussen vmbo-kader en 
vmbo-t. Je krijgt dan het advies kader/mavo. 
In deze klas krijg je les bij ons, maar ook op de 
praktijkafdelingen van het Vakcollege Helmond. 
Na leerjaar 1 stroom je door naar kader 2 of 
onze mavo 2.

Mavo
Goed nieuws: onze mavo-afdeling is door het ministerie 
officieel onderscheiden als excellent! We blinken volgens de 
jury niet alleen uit in ons onderwijs en onze ondersteuning, 
maar ook in onze profieloriëntatie: de persoonlijke begeleiding 
die we leerlingen bieden in hun zoektocht naar zichzelf, hun 
interesses en talenten en de bijpassende mogelijkheden in het 
vervolgonderwijs. Op onze mavo ken je je docenten en weet je 
wat er van je verwacht wordt. De mavo is een overzichtelijke 
afdeling. Je hebt een mentor die je persoonlijk begeleidt. 
Stapje voor stapje leer je steeds zelfstandiger te werken. Zo 
begin je in de eerste klas met het maken van je huiswerk onder 
begeleiding op school. In de lessen koppelen we de theorie 
vaak aan de praktijk. Welke keuzes zijn er allemaal? Hoe kun 
je het best samenwerken? Wie ergens vastloopt of ergens 
moeite mee heeft, krijgt altijd hulp. Structuur, begeleiding, een 
duw in de goede richting: wij helpen je altijd verder.

We bieden zes brugklasvormen aan; je 
start in de klas die het beste bij jou past. 
Uiteindelijk haal je je diploma op de mavo, 
havo of vwo. 
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Havo
Op de havo kom je met een mavo/
havo- of een havo-advies. De havo 
onderscheidt zich door steeds 
meer keuzemogelijkheden. Kies het 
onderwijs dat bij jou past! Naast onze 
reguliere vakken, waaronder Spaans 
en ICT, geven we je steeds meer de 
ruimte om zelf te kiezen voor vakken 
die aansluiten bi jouw talenten en 
ambities. Zo kun je een extra vak 
volgen, maar in de bovenbouw ook 
een vak verder verdiepen op vwo-
niveau. En er is de Keuzecarrousel, waarbij je enkele weken lang wordt 
uitgedaagd met een praktijkgericht project dat diverse vakken raakt. Maak 
zelf de keuze tussen de mogelijkheden! Wat je ook doet, er is altijd goede 
begeleiding en persoonlijke ondersteuning voor wie dat nodig heeft. Ben 
je gemotiveerd en durf je te kiezen? Dan past de havo bij jou!

Kansklas vwo
Tijdens het schooljaar bekijken wij samen met jou welke richting het 
beste bij je past, vwo of havo. In jaar 2 vervolg je je route op een van die 
opleidingen.

Vwo
Bijzonder: We kregen opnieuw het predicaat Excellente School voor 
onze vwo-afdeling. “Er komen is één, prolongeren is wel heel erg knap”, 
zei het ministerie. Ons wetenschappelijke onderwijs werd geroemd, 
maar ook de begeleiding die we 
bieden bij ieders persoonlijke 
vorming. Op het vwo dagen we 
je uit om door te denken, van de 
eerste schooldag tot je examen in 
het zesde jaar. We onderscheiden 
ons door een grote aandacht 
voor onderzoeksvaardigheden. 
We zijn de enige school in 
Helmond die is aangesloten bij 
Wetenschapsoriëntatie Nederland. 
Onze vwo-opleiding schept de beste 
voorwaarden voor een universitaire 
vervolgstudie!

Domeinonderwijs
Over de zesde brugklasvorm lees je alles op de volgende pagina!
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Domeinonderwijs
Leerlingen met een havo-, havo/vwo- of vwo-
advies kunnen kiezen voor Domeinonderwijs. 
Het onderwijs van de toekomst, met leerlabs en 
ateliers waarin ervaringen centraal staan. Er zijn 
thematische en onderzoekende projecten binnen 
een uitdagende tweejarige brugklas; een alternatieve 
leerroute naar het reguliere onderwijs vanaf klas drie. 
Lees meer hierover op onze website, met daarop onder 
meer een speciale brochure met veel informatie over 
deze innovatieve, andere vorm van onderwijs. Ook 
vind je er een leuke video waarin de leerlingen 
zelf vertellen hoe hun dagen eruitzien.



De schoolmusical
theater voor iedereen!

Het Dr. Knippenbergcollege brengt al dertig jaar musicalproducties. Met 
succes: de voorstellingen maken ieder jaar indruk en er zijn zelfs leerlingen 
die voor onze school kiezen, speciaal voor deze bijzondere activiteit! Iedere 
leerling mag deelnemen aan de musical. Wij zorgen ervoor dat je wordt 
opgeleid en een rol krijgt in het orkest, op het toneel of achter de coulissen. 
Iedere vrijdagmiddag oefenen we onder begeleiding van een professionele 
regisseuse, dansdocent, zangdocent en dirigent. Als hecht team werken 
we met alle leerlingen en begeleiders toe naar een prachtige musical die 
ongeveer vier keer wordt opgevoerd, sinds enkele jaren in Het Speelhuis. 



Technologie

Opdrachten krijg je op onze school van bedrijven uit 
verschillende sectoren: gezondheid, sport, automotive, 
robotica, voeding, ICT en duurzaamheid. Bij de 
uitvoering leer je samenwerken, creatief denken en 
kritisch beoordelen. Je leert jezelf en je resultaten te 
presenteren. Je krijgt ruimte om te ondernemen en je 
leert onderzoeken en ontwerpen. We zijn niet voor niets 
een Brainportschool: we doen voortdurend uitdagende 
projecten samen met het bedrijfsleven.

Veel gave projecten
De projecten zijn talrijk, we kunnen ze niet allemaal 
opnoemen. We bouwen complete robots waarmee we 
strijden in Amerika, maken met LEGO hele bijzondere 
machines, zijn met andere scholen bezig om te 
presteren in de Tech Challenge, bouwen escaperooms,  
rijden rond in eigen go karts en zeepkisten, geven 
producten een tweede leven en ontwerpen duurzame 
parken. Met die laatste opdracht wonnen we laatst nog 
een landelijke prijs! Af en toe laten we de buitenwereld 
zien waartoe we in staat zijn. Het is bijvoorbeeld heel 
leuk om kleine kinderen te zien spelen met jouw robot, 
op de jaarlijkse Dutch Technology Week!

Kom het allemaal ontdekken op het  
Dr. Knippenbergcollege!

Binnen Helmond zijn wij al ruim tien jaar 
dé school voor onderwijs in techniek 
en technologie. We bieden je de beste 
voorbereiding op vervolgopleidingen in 
deze boeiende wereld. Zeker in onze regio 
zijn talenten heel erg welkom. Naast de 
vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde 
en biologie kun je kiezen voor het vak 
Technologie & Toepassing (T&T) op de mavo 
en op havo- en vwo-niveau voor het vak 
Onderzoek & Ontwerpen (O&O). 
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Cayden Voogels | Bij de Lego League Bouwen 
we roBots. dat is heeL erg Leuk om te doen.  
we heBBen ook een competitie met andere 
schoLen. | Brenda swinkels | Voor technoLogie 
& toepassing ontwierpen we een escape room in 
de cacaofaBriek. gaaf om te zien hoe een andere 
groep aan de sLag ging met aL onze uitdagingen. | 
riCk Van den Broek | we Bouwden een interactief 
oBstakeL Voor een drone. Later deden we ook 
mee aan de finaLe Van de drone cup. ik mocht er 
zeLfs op teLeVisie oVer VerteLLen! |



Vorm&Media

Met het vak Vorm&Media bereiden we je voor op 
deze relatief jonge sector,  je nieuwsgierigheid 
wordt geprikkeld. Je leert vormgeven en 
ontwerpen, digitaal of met potlood, kwast en verf. 
Animaties maken, websites bouwen, fotografie, 
audio-, film- en beeldbewerking: het behoort 
allemaal tot de mogelijkheid.

We werken veel met echte opdrachtgevers en 
de resultaten van onze projecten waren al te 
bewonderen op verschillende exposities. Kom 
eens kijken naar wat we allemaal hebben: onder 
meer een geluidsstudio, een film- en fotostudio 
met green screens en een groot atelier waarin we 
tot mooie prestaties komen. En in 2021 gaan we 
in ons nieuwe schoolgebouw nóg meer verwend 
worden. 

Vorm&Media is een broedplaats voor creativiteit. 
Je gaat op zoek naar jouw creatieve talent!

Met de creatieve afdeling Vorm&Media bereiden 
we je voor op een wereld waarin media een 
belangrijke rol spelen. Bijna dagelijks ontstaan 
er nieuwe beroepen op het gebied van 
communicatie en design. Een goede beheersing 
van media is daarbij erg belangrijk.
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Thirza Vogels | met 340 BrugkLassers gingen 
we in zes Bussen naar het rijksmuseum. er waren 
aLLemaaL Leuke opdrachten | MariT Van Veen | aLs 
onderdeeL Van ons project remBrandt maakten 
we een schiLderij. we comBineerden schiLderen met 
fotografie en gaVen er een moderne draai aan. we 
kregen een heeL hoog cijfer! | joey Van hoof | op 
de taLentdag hadden we aLLemaaL speeddates met 
professionaLs. we gingen aan de sLag met onder 
meer animatie, fotografie, grafische VormgeVing 
en VideoBewerking. het is Leuk om die wereLden te 
Verkennen.|



Sport

Veel verschillende sporten
In de eerste leerjaren kun je kiezen voor de sportklas. 
Je hoeft geen topper te zijn om hieraan mee te doen; 
iedereen kan op zijn of haar eigen niveau meedoen aan 
spectaculaire sportactiviteiten. Je maakt kennis met 
uitdagende sporten als skiën, waterskiën, voetbal, 
golf, rugby, klimmen, boksen, tennis, snowboarden, 
mountainbiken, ijshockey, judo en nog veel meer. Al 
deze lessen worden verzorgd door specialisten.

Naast het sporten leer je alles over samenwerken, 
les- en leidinggeven, het organiseren van activiteiten, 
veiligheid en gezondheid. Kortom: een vak dat elke 
sportliefhebber wel in zijn of haar rooster zou willen 
hebben. Heel veel Knippers hebben het al ver geschopt 
in de sportwereld. Van atletiek tot rolstoeltennis, van 
watersport tot hockey: presteren op topniveau en dat 
met een Knip-diploma in de pocket. 

Naar Campus De Braak
In 2021 verhuizen we met onze school naar Sport- 
en beleefcampus De Braak. Sporten, bewegen, 
gezondheid en onderwijs gaan dan meer dan ooit hand 
in hand. Ook heel interessant: onze jeugdopleiding in 
samenwerking met Helmond Sport. Leren, voetballen, 
huiswerk maken en plezier hebben – en dat allemaal 
voor vijf uur. Dat is uniek in Nederland, want normaal 
zitten sporttalenten ’s avonds thuis nog te leren voor 
school. 

Met de sportkeuze hebben leerlingen een voorsprong 
bij sportieve vervolgopleidingen op het mbo en hbo.

Het Dr. Knippenbergcollege ademt sport. 
Als je sportief bent aangelegd, ambities hebt 
om topsporter te worden of het vooral erg 
leuk vindt om te sporten, dan bieden wij je 
de beste mogelijkheden om je sporttalent te 
ontwikkelen. Welke sport je ook beoefent, 
bij ons zit je op de juiste plek. We zijn een 
topsportvriendelijke school die de lessen en 
sport goed op elkaar afstemmen. Zo kun jij 
jouw talent optimaal ontwikkelen. 
En uniek: bij ons is het vak Bewegen, Sport en 
Maatschappij  een examenvak!
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MariT Flipsen | we gingen met de sportkLas 
waterskiën in LimBurg. een geweLdige middag gehad, 
zoiets had ik nog nooit gedaan! | guido de wolF | 
onze introductie Bij outdoor LaarBeek was Voor 
mij een hoogtepunt. kLimmen, tokkeLen, aBseiLen 
en VooraL VeeL Lachen. |  arouna FoFana | ik zit in 
de jeugdopLeiding Van de knip en heLmond sport. 
aLLes Binnen een normaLe schooLdag: trainingen, 
Lessen en het huiswerk. | linda Ten BrinCk | de heLe 
gymzaaL was één grote midgetgoLfBaan. wat een 
werk! maar weL superLeuk om aLLes te Bedenken. |



Durf te kiezen!
Op de mavo
Op de mavo denk je na over je toekomst: wie ben je, wat 
kun je en wat wil je? Welke keuzes zijn er allemaal? Dat 
ontdek je onder meer in het aparte vak Profieloriëntatie. 
Loopbaanbegeleiding vinden we belangrijk op onze 
school. Het gaat niet alleen om het behalen van je 
diploma: dat je jezelf op verschillende manieren 
ontwikkelt is minstens zo belangrijk. 

Op de havo
Als leerling van de havo maak je kennis met de 
Keuzecarrousel, waarbij je wordt uitgedaagd met een 
praktijkgericht project dat diverse vakken raakt. Maak 
zelf de keuze tussen verschillende lesmodules: wat vind je 
interressant? De Keuzecarrousel zet vakken in een breder 
perspectief. Wat leveren de verschillende schoolvakken 
mij op? Wat zou je allemaal kunnen worden als je ergens 

De Knip biedt op ieder 
niveau uitdagende 

onderwijsactiviteiten: 
vakoverstijgende 
projecten, soms in 
samenwerking met 
andere scholen of 

leuke bedrijven. 



goed in bent? Denk aan de Keuzecarrousel Nederlands, 
waarbij je als journalist een echte krant maakt. Of denk aan 
een echte escaperoom die je bouwt en waarbij wiskunde, 
natuurkunde en scheikunde om de hoek komen kijken.

Op het vwo
We zijn de enige school in Helmond die is aangesloten bij 
Wetenschapsoriëntatie Nederland (WON), waarbij we 
samenwerken met diverse universiteiten. Je leert om als 
een wetenschapper te denken en ontwikkelt je tot een 
kritische wereldburger. We onderzoeken de wereld van het 
magisch denken van Harry Potter en Alice in Wonderland, 
we bestuderen filmpjes van bijvoorbeeld Freek Vonk en we 
brengen je in contact met wetenschappers. Je studeert 
af met een academische meesterproef op eerstejaars 
universitair niveau.



Er is iedere dag

Leren op een leuke manier
Eerst maar eens wat voorbeelden op een rij. 
Een Klimaattop met gastsprekers en excursies, 
met uiteindelijk een presentatie voor de hele 
gemeenteraad. Zeepkisten bouwen voor het vak 
Technologie & Toepassing, met behulp van je 
leraar en ervaren vakmensen. Met z’n allen naar 
het Rijksmuseum om met eigen ogen te zien hoe 
Rembrandt portretten schilderde. Gymlessen 
op spannende plekken. Bedrijfsbezoeken. Een 
tour naar Ieper in België, waar je veel leert over 
de Eerste Wereldoorlog. Een uitwisseling met 
leerlingen uit andere landen. Wie in de pauze goed 
luistert naar de verhalen van leerlingen, hoort veel 
over de schooldag. Natuurlijk zit je in klaslokalen, 
maar we vinden het vooral ook heel goed om 
onderwijs te beleven.

Gave activiteiten
Naast al die activiteiten in de les, kun je je 
aanmelden voor veel bijzondere initiatieven. 
Wil je meedoen aan trampolinespringen bij 
de Knipjumpers? Strijden om de bokaal bij de 
Geschiedenisquiz? Je talent laten zien bij So 
You Think Can Dance? Vloggen, fotograferen of 
schrijven over wat er allemaal gebeurt voor ons 
eigen Mediahuis Helmond? Leren debatteren en 
in het Engels in gesprek gaan met buitenlandse 
leerlingen op de Model United Nations? Er worden 
steeds weer nieuwe dingen bedacht en naast 
dat ze je heel veel plezier brengen, zorgen ze er 
stiekem ook voor dat je je ontwikkelt. Wat vind je 
leuk? Waar ben je goed in?

Op het Dr. Knippenbergcollege is 
geen dag hetzelfde. Er wordt heel veel 
georganiseerd, binnen en buiten de 
lessen, en je kunt je aansluiten bij veel 
verschillende activiteiten. 

wel iets te doen!
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wel iets te doen!



De wereld in
De wereld om ons heen verandert snel en komt 
steeds dichterbij. Daarom heeft ons onderwijs 
een internationaal karakter. Om de wereld te 
leren kennen, kun je meerdere malen mee op 
reis of meedoen aan internationale activiteiten 
op onze school. Zo mag je mee op uitwisseling 
met leerlingen uit verschillende landen in 
Europa, doe je internationale ervaringen op 
die je meer leren over andere talen en culturen 
én spreken we in de lessen over wat er in de 
wereld gebeurt. We maken van jou een echte 
wereldreiziger doordat je ambassadeur wordt 
van een ontwikkelingsland als Oeganda of omdat 
je meedoet aan internationale robotwedstrijden 
in Amerika. Wij als school vinden het belangrijk je 
te leren én te laten ervaren wat het betekent om 
wereldburger te zijn.

Nieuw in 2021: ons Flexrooster! Een nieuw 
rooster voor alle klassen, waarbij we veel 
meer inspelen op de individuele behoefte van 
leerlingen. Heb je vakken die je moeilijk vindt? 
Dan kun je ervoor kiezen om naast de gewone 
lessen hier een extra flexuur aan te besteden. 
Voor andere vakken heb je dit niet nodig, 
waardoor er ruimte ontstaat om de flexlessen 
te volgen die jij echt nodig hebt. Maatwerk dus: 
we zijn immers allemaal verschillend in onze 
talenten en behoeftes.
 
We hebben vaste lesblokken van 80 minuten 
en flexibele lesblokken van 40 minuten. In die 
flexibele lesblokken volg je de vakken die wat 
meer aandacht van je vragen, maar er zijn ook 
flexlessen waarin je leert leren. En we bieden 
hier ook trainingen aan. Hoe maak je sneller 
contact met anderen? Hoe zorgen we ervoor 
dat je proefwerken minder spannend vindt of 
beter durft te presenteren voor de klas? 

Hoe jij je flexibele uren invult? Daarbij krijg je 
natuurlijk hulp van je mentor, je persoonlijke 
coach.
 
Minder verschillende vakken op een dag en 
dus minder leswisselingen: het zorgt voor rust 
binnen de school. En minder boeken in de tas, 
fijn voor de rug!

Flexrooster



Glansrijk digitaal
We willen jou voorbereiden op een digitale toekomst. 
Vanaf de brugklas werken we allemaal met een eigen 
iPad. In de les leren we je hoe je op een creatieve en 
veilige manier ermee om kunt gaan en welke apps je 
goed kunt gebruiken. Daarnaast krijg je digitale boeken 
met extra oefeningen, bronnen en instructiefilmpjes. 
In het hele gebouw kun je gebruikmaken van ons 
draadloze netwerken.

Met digitale onderwijsvormen sluiten we aan op de 
belevingswereld van nieuwe generaties en zorgen we 
voor eigentijds, dynamisch en attractief onderwijs. 
Dat is een hele mond vol; in andere woorden zorgen 
we ervoor dat we alle kansen pakken die de innovaties 
ons bieden. Doen we dan niets meer met traditionele 
leermiddelen? Ja, natuurlijk wel. We pakken het beste 
uit de verschillende werelden en noemen dat met een 
mooi woord blended learning.  

Digital Brugklas Bootcamp
Brugklassers bieden we hele nuttige workshops en 

dat noemen we de Digital Brugklas Bootcamp. In zes 
weken krijgen alle eersteklassers een stoomcursus 
digitale vaardigheden. Denk aan het werken met 

Magister en Microsoft Teams, maar ook 
aan het werken met Word, Powerpoint en 

andere veelgebruikte programma’s. Ook 
is er aandacht voor het veilig gebruiken 

van sociale media en mediawijsheid in 
het algemeen. We maken je bewust 
digitaal! En dit alles onder leiding 
van een gecertificeerde Apple- en 
Microsoft-trainer. Aan het einde van 
deze bootcamp krijg je zelfs een 
digitaal bewijs van mediawijsheid.
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Wat wil je later worden?

Op zoek naar jou
Vast staat dat je niet langer meer kiest voor een 
beroep. Je zoekt naar je eigen talenten, kwaliteiten 
en interesses. Van daaruit ontstaat een zelfbeeld dat 
aansluit bij mogelijke toekomstige opleidingen. Alle 
ervaringen, inzichten en ontdekkingen die worden 
opgedaan, verzamelen we in een loopbaandossier. 

Ontdekken wat past
Samen met je ouders, onze docenten én de 
loopbaancoaches ga je ontdekken wat het beste  
bij je past. Je ouders zijn daarbij erg belangrijk: 
zij kennen je het beste. Wij helpen onder meer 
door loopbaangesprekken te voeren tijdens je 
carrière op de Knip. Daarnaast kom je in contact 
met bedrijven en vervolgopleidingen van het 
mbo, het hbo of de universiteit. Op school zijn 
loopbaanactiviteiten zoals informatieavonden en 
workshops, maar we bezoeken ook ondernemingen in 
de regio.

De maatschappij verandert snel en onze leerlingen leren daar hun 
weg in te vinden. Gelukkig hoef je keuzes niet alleen te maken: daar 
begeleiden we je bij, in alle leerjaren op de Knip. Wie ben je? Wat kun je? 
Wat wil je? Er zijn heel veel mogelijkheden gedurende je carrière. Voor 
de ondersteuning bij de stappen die je zet, hebben we 
de loopbaancoaches van het Loopbaancentrum.
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Nieuwbouw 
we gaan naar De Braak!

Om naar uit te kijken!
Na de zomer van 2021 starten we allemaal in ons 
mooie nieuwe gebouw. Alle leerlingen gaan straks 
profiteren van een toekomstbestendige, sportieve 
en inspirerende omgeving. Natuurlijk zijn er nog 
traditionele klaslokalen, maar er zijn straks ook prachtig 
vormgegeven leerpleinen, werkateliers en laboratoria. 
Rondom een centraal hart met een hoge vide, de 
centrale ontmoetingsplek, komen drie brede armen 
waar plaats komt voor deze en tal van andere functies. 
Topsport en breedtesport in de nabijheid, geweldige 
faciliteiten voor Vorm&Media en Technologie: kortom, 
alles om onze talentgebieden een flinke impuls te 
geven. Onze school op de Braak. Wij kijken ernaar uit.

Meer weten?
Wil je voortdurend op de hoogte blijven van hoe de 
binnen- en buitenkant eruit gaan zien en hoe het staat 
met de werkzaamheden? Kijk dan op onze website of op 
www.campusdebraak.nl.

We gaan verhuizen! Het Dr. Knippenbergcollege krijgt een prachtig nieuw gebouw dat 
medio 2021 wordt opgeleverd. Het maakt deel uit van Sport- en beleefcampus De Braak. 
Een campus waar de héle stad beter van wordt. Waar onderwijs, gezondheid, breedtesport 
en topsport samenkomen en waar ook de omliggende wijken van profiteren. Fantastisch, 
al die kansen, maar voor ons is één aspect het meest voornaam. Onze leerlingen gaan er 
straks enorm op vooruit.
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HEB JE NOG VRAGEN? 
NEEM CONTACT MET ONS OP 
OF KIJK OP ONZE WEBSITE. 

ONZE DEUREN STAAN 

ALTIJD VOOR JE OPEN! 

Nachtegaallaan 40
5702 KN  Helmond
T 0492 - 792 079
www.drknippenbergcollege.nl
info@drknippenbergcollege.nl

Het Dr. Knippenbergcollege maakt deel uit 

van OMO Scholengroep Helmond. We werken 

veel samen met de andere scholen binnen 

onze gemeenschap: het Carolus Borromeus 

College, het Vakcollege Helmond en de 

Praktijkschool Helmond.

Wat we allemaal doen 
zie je ook online:


