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Welkom op het CCNV
Beweeg je talent!

Bij talenten denk je misschien aan goed zijn in sport, kunst, 

muziek of acteren. Dat vinden wij prachtig, en dat past heel 

goed op onze school. Je kunt ook een talent hebben voor 

geduld, vriendelijk zijn of omzien naar anderen. En je kunt 

goed zijn in leren, huiswerk maken of samenwerken! 

Wat jouw talent ook is: wij geloven dat iedereen heel veel 

mooie eigenschappen heeft gekregen en mag gebruiken. 

Op het CCNV helpen we je om jouw talenten in beweging 

te brengen. 

In dit minimagazine vind je meer informatie over hoe we dat 

op onze school doen.

We zouden het heel leuk vinden om jou, met al jouw 

talenten, te ontmoeten op onze school!  

Mw. Elly Bakker-Pierik

Rector-bestuurder en docent op het CCNV

Woord vooraf



Bij ons op school kun je de opleidingen theaterhavo, havo, havo/atheneum, 
atheneum en gymnasium volgen. In dit minimagazine lees je daar meer over.
Onze leerlingen komen overal vandaan: Harderwijk, Nunspeet, Zeewolde, 
Ermelo, Putten of Lelystad.

Het CCNV is een open christelijke school. We willen graag van betekenis zijn 
voor elkaar en voor de wereld. Onze school is een veilige plek waar je je snel thuis 
zult voelen. De docenten hebben aandacht voor je. En dat merk je ook aan het 
onderwijs dat je krijgt in de lessen! 

Wat voor school is het CCNV? 
We hebben aandacht voor je!



‘’We wilden allebei graag naar 
een echte havoklas, en dat kon 
hier. Daarnaast is deze school 
niet heel erg groot, dat vinden 
we ook fijn.’’ 

Marit en Willemijn, havo





Aandacht voor jouw talenten!
Op onze school hebben we veel aandacht voor jouw 

talenten. Zo kun je bij ons theaterhavo volgen. We 

hebben zelfs een eigen theaterzaal! In ons bètalab 

worden bijzondere proefjes gedaan. En op het 

topsportcentrum kun je je passie voor sport verder 

ontwikkelen. In het talentcentrum staan we extra stil 

bij jouw talenten. En als je talent hebt om te leren, dan 

kun je voor gymnasium kiezen of bijvoorbeeld versneld en 

verrijkt vwo volgen. 

Aandacht voor de wereld
Onze school staat midden in de wereld. Engels is een 

wereldtaal. Daarom kun je op het CCNV extra Engelse 

lessen volgen en een Cambridge Certificate halen. 

We brengen de wereld dichter bij je, doordat we veel 

internationale contacten hebben, reizen maken en 

actievoeren voor goede doelen. Cultuur en creativiteit zijn 

belangrijk voor de wereld  en voor jou!

Aandacht voor jouw toekomst
Alles wat je nu leert, vormt de basis voor jouw toekomst. 

Na de middelbare school ga je misschien naar het hbo of 

de universiteit. Met een diploma van het CCNV kun je alle 

kanten op. We willen je voorbereiden op de toekomst. 

Daarom leer je bij ons niet alleen hoe de wereld werkt, maar 

ook hoe jouw leven in verbinding staat met de wereld om 

je heen. Omdat jouw ouders je goed kennen, vinden we het 

belangrijk om contact met ze te hebben. Samen staan we 

sterker dan alleen! 

Het CCNV heeft héél veel ervaring
Het CCNV bestaat al meer dan 100 jaar. We hebben dus 

heel veel ervaring op school. Het monumentale pand waarin 

je les krijgt, laat dat ook zien. De school werd opgericht in 

1919. Onze naam hebben we te danken aan prins Maurits, 

die in 1600 de school het ‘Nassaus Gymnasium’ noemde.

Wij zijn een christelijke school
Wij zijn een open christelijke school. Iedereen is welkom. 

De Bijbel is onze leidraad in hoe we werken, leren en met 

elkaar omgaan. Niet jij als individu staat centraal, maar jij in 

relatie tot anderen, de wereld en God. 



Welke brugklas past bij 
jouw talenten?

Op het CCNV kun je in verschillende brugklassen 

instromen: havo, theaterhavo, havo/atheneum, 

atheneum of gymnasium. We vertellen je wat de 

verschillen zijn! 

Havo
Ga je havo doen? Welkom in onze havobrugklas! Hier leer je 

hoe je denken en doen kunt combineren. Je mentor helpt je 

om op de juiste manier te leren en te plannen, zodat je goed 

overzicht krijgt over je werk. Ook kun je steunlessen volgen 

voor vakken die je moeilijk vindt. Op die manier leer je steeds 

beter studeren, zodat je goed bent voorbereid om door te 

stromen naar klas 2 en naar je havodiploma. Na de havo kun je 

ook overstappen naar het atheneum.

Wist je dat… je op de theaterhavo een eigen musical 
gaat maken én mag opvoeren in een echte theaterzaal? 
 

Theaterhavo
Heb jij creatieve talenten? En wil je deze talenten verder 

ontwikkelen? Dan is de theaterhavo iets voor jou! Op de 

theaterhavo krijg je de vakken drama, dans, muziek en 

beeldende vormgeving. Het leuke aan de theaterhavo is dat er 

allerlei kunst- en cultuuractiviteiten worden georganiseerd, 

zoals theaterbezoeken en workshops. Naast kunstvakken volg 

je alle gewone havovakken.



‘’Mijn twee broers zaten al op het CCNV, 
maar ik heb in groep 8 ook naar andere 
middelbare scholen gekeken. Het CCNV 
vond ik het meest gezellig. Het is ook 
een heel open school. Het leukste vak? Ik 
denk economie. Ik vind het leuk om met 
cijfers te werken.’’

Coen, havo

Havo-atheneum
Weet je nog niet of je naar havo of atheneum wilt? En 

twijfelt je leerkracht in groep 8 daar ook over? Kom 

dan naar onze havo-atheneumklas! Daar krijg je veel 

begeleiding van je mentor. Zo kom je erachter op welke 

manier je graag leert en wat je goed kunt, zodat aan het 

eind van het jaar duidelijk is of je naar havo of atheneum 

gaat.

 

Atheneum
Op het atheneum ga je bij de verschillende vakken de 

diepte in en leer je kritisch nadenken. Het atheneum is een 

zesjarige opleiding en bereidt je voor op de universiteit. 

Veel studies zijn in het Engels en bereiden je voor op 

samenwerking met mensen uit allerlei landen. Daarom volg 

je op het atheneum Versterkt Engels en kun je kiezen om 

een Cambridge Certificate te halen: een internationaal 

erkend diploma voor Engels. 

Wist je dat… je op het gymnasium heel leuke activiteiten 

gaat doen. Denk aan een excursie naar Trier of speciale 

gymnasiumdagen. Ook kun je deelnemen aan de jaarlijkse 

gymnasiumvoorstelling.

Gymnasium
Ben je slim én nieuwsgierig? Houd je ervan om dingen zelf 

te onderzoeken, vragen te stellen en te puzzelen of iets 

echt klopt? Heb je plezier in taal, vind je veel dingen leuk 

en ben je niet gauw tevreden met één antwoord? Dan is het 

gymnasium iets voor jou! 

Je krijgt op het gymnasium alle vakken die je op het 

atheneum ook krijgt, plus een paar extra. Je ontdekt bij 

Latijn en Grieks wat filosofie betekent en dat filosofen 

dingen hebben uitgevonden in onze wereld die nog 



steeds waar zijn. Je krijgt geschiedenis over de tijd van 

de Romeinen en de Grieken. En doordat je Latijn en 

Grieks krijgt, kun je ook gemakkelijker andere talen 

leren. Daarnaast kan je vanaf schooljaar 2022-2023 als 

brugklasleerling op het gymnasium kiezen om een plusles 

te volgen. Meer hierover lees je op de pagina hiernaast. 

Ook leuk: het gymnasium beperkt zich niet tot het 

klaslokaal! Elk jaar organiseren we speciale activiteiten, 

zoals excursies naar musea, naar Trier en Rome, en je gaat 

een eigen gymnasiumvoorstelling maken.

Tip! Als je zeker wilt weten of het gymnasium iets voor je 

is, dan kun je bij ons een paar proeflessen volgen in maart 

2022. Dit heet: pregymnasium. Kijk voor de data  

achterin deze folder.

Wil je graag naar het CCNV?
Om toegelaten te worden tot de brugklas, hebben we een 

basisschooladvies van je leerkracht nodig. Dit advies dient 

minimaal een havoadvies te zijn. Bij een positief advies 

van je leerkracht, kunnen we je toelaten tot de gewenste 

brugklas. In de brugklas van de theaterhavo worden per 

leerjaar maximaal 30 leerlingen toegelaten. Als er meer 

aanmeldingen zijn, dan vindt er een selectie plaats. 



 Je talenten ontdekken en 
ontwikkelen? Dat doe je zo! 

Pluslessen
Omdat we het belangrijk vinden dat jij je talenten kunt ontdekken, 

volg je in de brugklas en klas 2 een plusles (met uitzondering van 

de theaterhavo; deze leerlingen volgen drama en dans als extra 

vakken). Je kunt hierbij kiezen uit sport+, kunst+ of bèta+. 

Sport+

Ben je sportief? Dan is sport+ iets voor jou. Je wordt niet alleen 

beter in bekende sporten, maar maakt ook kennis met bijzondere 

sporten. Zo ga je bijvoorbeeld zeilen, mountainbiken, schermen 

én je ontdekt sporten als rolstoelbasketbal en zitvolleybal. Je leert 

bovendien ande re zaken die met sport te maken hebben, zoals het 

organi seren van een toernooi en het leiden van een wedstrijd. 

Bèta+

Heb je interesse voor techniek? Kies dan voor bèta+. Je ontdekt 

het beste van biologie, natuurkunde, scheikunde, informatica en 

techniek. Zo leer je hoe en waar om vliegtuigen vliegen (terwijl 

je ze na bouwt) en ben je regelmatig in het bètalab te vinden om 

interessante en uitdagende proefjes en onderzoeken te doen.  

Kunst+

Ben je graag creatief bezig? Dan is kunst+ iets voor jou! Je krijgt 

bij kunst+-opdrachten waar je je fantasieën en ideeën op los mag 

laten. Je leert meer over het werk van beroemde kunstenaars en 

gaat aan de slag met creatieve materialen en technieken die je 

in de gewone les niet ge bruikt, zoals glasverf, geglazuurde klei, 

gipsverband en reliëfpasta.



Begaafdheidsprofielschool en het talentcentrum
Het CCNV is een begaafdheidsprofielschool; hoog-

begaafde leerlingen zijn bij ons op het juiste adres. 

We vinden het belangrijk dat deze leerlingen in de 

lessen uitdaging krijgen en vragen aan onze docenten 

om te differentiëren. Dit betekent dat docenten zo 

lesgeven dat elke leerling iets kan leren. Ook vinden 

we het belangrijk dat hoogbegaafde leerlingen die het 

‘leren leren’ lastig vinden hier hulp bij krijgen. Je eigen 

klassenmentor kan je hierbij helpen of je krijgt hiervoor 

een persoonlijk mentor toegewezen. Als je het leuk 

vindt, kun je meedoen aan gezamenlijke activiteiten 

voor (hoog)begaafde kinderen binnen ons talentcen-

trum. Zo hebben we weleens een cursus sterrenkijken 

 georganiseerd of een training in het bridgen. We ver-

welkomen je graag!

Topsportcentrum
Als je een talentvolle sporter of topsporter bent, dan 

krijg je daarvoor de ruimte op onze school. Je kunt 

hiervoor terecht bij ons topsportcentrum. 

Bizz- en Science-school
Als je havo volgt, kun je vanaf de vierde klas kiezen voor 

de Bizz-school of de Science-school. Leerlingen met 

economie én bedrijfseconomie in hun vakkenpakket 

volgen de Bizz-school. De theorie die je leert bij deze 

twee vakken breng je bij de Bizz-school daadwerkelijk 

in de praktijk. In een groep van plusminus vijf leerlingen 

start je een echt bedrijf, met een echt product. Je krijgt 

te maken met echte aandeelhouders en ook met echte 

in- en verkoop. Zo leer je om een echte ondernemer te 

worden. Science-school is het ‘bètabroertje’ van de 

Bizz-school. De basis van de Science-school is het vak 

‘’Ik woon wat verder weg van 
school, namelijk in Lelystad. 
Toch vind ik het niet erg om een 
stukje te reizen, want ik vind 
het CCNV heel leuk. In de brug-
klas heb ik bèta+ gevolgd, in de 
tweede klas sport+. Het was 
leuk om na een jaar een andere 
plusles te kunnen kiezen.’’

Thijn, atheneum



Natuur, Leven en Technologie (NLT).  Bij de Science-school 

wordt vanuit verschillende exacte vakgebieden (natuurkunde, 

scheikunde en biologie) een probleem belicht, niet alleen 

theoretisch maar ook praktisch: je verricht een onderzoek en 

werkt daarnaast aan diverse modules. Ook je profielwerkstuk 

voer je uit binnen de Science-school. Zowel de Bizz-school 

als de Science-school bieden de havoleerlingen uitdagend 

onderwijs waarin je vaardigheden leert die je goed van pas 

komen op je vervolgopleiding.

Plusdocument
Je kunt op het CCNV meer doen dan alleen een diploma 

halen. Zo kun je juniormentor zijn voor een brugklas, bijles 

geven, deelnemen aan de feestcommissie, debatgroep, 

de leerlingenraad of de leerlingenwerkgroep-Unesco en 

meedraaien in de techniekgroep. Deze activiteiten worden 

bijgehouden in een plusdocument. Zo doe je al leuke 

ervaring op én bouw je al aan je CV.

Versneld en verrijkt vwo
Op het CCNV kun je je vwo-opleiding ook in vijf jaar doen, 

waardoor je je diploma een jaar eerder behaalt. Weet 

jij al precies wat je na de middelbare school gaat doen? 

Kun je goed plannen en zelfstandig werken? Dan kun je in 

aanmerking komen voor dit versnelde vwo. 

Je kunt ook ‘verrijkt vwo’ doen. Als je meer uitdaging of 

verdieping wilt, kun je in het talentcentrum terecht. 

Versneld en versterkt Engels
Je volgt in klas 1, 2 en 3 van atheneum en gymnasium het vak 

Versterkt Engels. Je docent spreekt dan alleen Engels in de 

les. In het begin vertaalt de docent ook naar het Nederlands. 

Pas als je voldoende gewend bent spreekt de docent alleen 

Engels in de les. Bij het vak Versterkt Engels kun je het 

Cambridge Certificate behalen, een internationaal erkend 

diploma voor de Engel se taal. Als je het vwo-niveau Engels 

aan kunt, kun je ook Versterkt Engels aan. 



‘’Iedereen op school is heel aardig. Vierdejaars 
plagen hier geen eerstejaars, er hangt een 
leuke sfeer. Naast gym vind ik muziekles ook 
heel leuk, want ik speel zelf gitaar. Op het 
CCNV kun je, als je dat wilt, ook mee doen 
aan voorstellingen in de theaterzaal.’’ 

Silo, havo

Wist je dat… je in de bovenbouw van het vwo kan kiezen 

voor Versneld Engels? Je maakt dan je centraal examen 

Engels in de vijfde klas, waardoor je in je examenjaar meer 

tijd hebt voor andere vakken.

Unescoschool
Het CCNV is een Unescoschool. Unesco is een wereldwijde 

organisatie die staat voor hoogwaardig onderwijs, 

solidariteit en vrede in de wereld. Het CCNV en Unesco 

passen goed bij elkaar. Bij ons leer je verder kijken dan 

de schoolmuren. Zo kun je op uitwisseling. We leren je 

duurzaam omgaan met je omgeving. En we laten je ervaren 

wat (internationale) verbondenheid en solidariteit is. 

Na de schoolbel 
Onze school houdt niet op met de bel! Vind je het leuk 

om je talenten verder te ontwikkelen en leerlingen uit 

andere klassen te ontmoeten? Je bent welkom om je 

aan te sluiten bij verschillende werkgroepen, zoals de 

decorgroep, debatgroep en techniekgroep. Zij zijn ook 

betrokken bij ons jaarlijkse Bloomin’ festival in maart. Wil 

je graag ontdekken buiten onze landsgrenzen? Dan is de 

Unesco-leerlingenwerkgroep misschien iets voor jou! De 

activiteiten na de les zijn bij ons populair en zorgen voor 

een leuke sfeer op school.

Buitenschoolse activiteiten
Ook buiten onze school ondernemen we veel. Elk schooljaar 

zijn er meerdere excursiedagen, je gaat op vakwerkweek 

naar het buitenland en in je examenjaar kan je kiezen om 

op sportweek in de Alpen te gaan. Volg je bepaalde vakken 

zoals Duits of Frans, dan bezoek je ook deze landen op 

uitwisseling. Daarnaast vindt het grote, jaarlijkse kerstgala 

ook buiten school plaats, net als onze maatschappelijke 

stages. 



Zo zien onze lessen eruit
Net even anders, met meer aandacht voor jou!

Op onze school duren de lessen 70 minuten. We vinden het 

belangrijk dat er genoeg aandacht voor je is tijdens de les. 

Ook heb je tijd voor huiswerk tijdens de les, en kun je daar 

begeleiding bij krijgen. Doordat de lessen 70 minuten duren, 

heb je maximaal zes lessen op een dag. Je hoeft dus niet 

zoveel boeken mee te nemen. 

Wist je dat… onze lessen 70 minuten duren? Daardoor heb 

je minder lessen én kun je meer huiswerk maken in de klas! 

In de lessen vinden we deze waarden heel belangrijk: relatie, 

competentie en autonomie. Dit zijn best moeilijke woorden, 

daarom leggen we even uit wat ze betekenen.  

Relaties
Iedereen heeft behoefte aan relaties. We willen erbij horen, 

geaccepteerd worden en we zoeken naar veiligheid. Samen 

zijn we verantwoordelijk voor een goede sfeer op school. 

Een docent is altijd beschikbaar voor jou. Om te luisteren, 

betrokken te zijn, vertrouwen te bieden en op te treden als 

je dat nodig hebt. 

Competenties
Het is fijn als je gewaardeerd wordt. Dat anderen jouw 

competenties en talenten zien. Het helpt als je een goed 

zelfbeeld en een gezond zelfvertrouwen hebt. Iedereen kan 

nieuwe dingen leren, maar dat gaat niet altijd vanzelf. Daarom 

nemen wij jouw ontwikkeling serieus. We bieden je de ruimte 

om passende leerdoelen voor jezelf te formuleren. En we helpen 

je om resultaten te halen die voor jou belangrijk zijn. 



Autonomie
Je wilt graag onafhankelijk zijn. Zelf keuzes maken. Dat 

snappen we. Daarom krijg je van docenten waardevolle 

tools om te groeien en te ontdekken wie je bent. Je 

wordt bij ons uitgedaagd om verantwoordelijk te zijn 

voor je leerproces. Jouw ideeën en initiatieven zijn 

belangrijk. We helpen je kijken naar het effect van jouw 

keuzes op het leven van anderen. 

Hoe begeleiden wij jou?
Op onze school vinden we het belangrijk dat we 

goed praten met elkaar. Wij vinden het contact met 

jou én met je ouders belangrijk. Jij, je ouders en wij 

vormen op die manier een driehoek van contact. Als je 

leerproblemen hebt of persoonlijke problemen, dan 

willen we je daarbij helpen. 

Mentoraat en juniormentor
Elke klas heeft één of twee mentoren. De mentor 

begeleidt jou en je klas bij het leren leren, het leren 

kiezen en het leren functioneren in de groep. Er is veel 

contact tussen de mentor, de klas, jou en je ouders. Je 

mentor krijgt hulp van twee juniormentoren. Dat zijn 

leerlingen uit de bovenbouw die het leuk vinden om in 

de brugklas te helpen met je huiswerk of bij problemen 

op school. 

Werken met een laptop of tablet 

BYOD staat voor ‘bring your own device’. In de les 

gebruik je je eigen device (laptop, tablet). Als je nog 



geen device hebt, kunnen je ouders voor jou ook een device 

leasen via een leasecontract. De school heeft hiervoor 

afspraken gemaakt met The Rent Company (zie ook 

www.ccnv.nl). We vinden het belangrijk om in de lessen 

verschillende middelen te gebruiken, waarbij we afwisselen 

tussen papier en digitale middelen.

Bijspijkerbureau
Soms is het fijn als er extra, persoonlijke begeleiding 

voor een bepaald vak is. Dan kun je terecht bij het 

bijspijkerbureau. Deze bijlessen worden gegeven door vwo-

bovenbouwleerlingen.

 

Steunlessen
Voor de vakken Nederlands, Frans, versterkt Engels, 

Engels of wiskunde kun je steunlessen volgen. Je mag zelf 

beslissen of je deze volgt.

 

Pluspunt
In het pluspunt is er begeleiding voor leerlingen die extra 

onderwijsondersteuning nodig hebben. Je basisschool weet 

wat je nodig hebt en geeft dit door aan het CCNV. Ook als 

je een dyslexie- of dyscalculieverklaring hebt, kun je bij het 

pluspunt geholpen worden. 

Huiswerkbegeleiding
Heb je huiswerkbegeleiding nodig? Daarvoor werken wij 

samen met JAM|Harderwijk. Van klas 1 tot en met klas 6 

kun je hier terecht. 

Kijk, dit is het CCNV!
Onze school bestaat uit verschillende delen: van oud tot 

heel nieuw. Het opvallendste deel is de voorkant, het 

monumentale gebouw uit 1922. Het nieuwste gedeelte van 

onze school is sinds twee jaar in gebruik. Hier heeft de Bizz-

school een speciale werkruimte en krijgen leerlingen van de 

theaterhavo les in een grote, moderne danszaal.

De lokalen en ruimtes op school
We hebben heel veel verschillende ruimtes op school. Naast 

de gewone lokalen, hebben we ook speciale lokalen voor 

natuur- en scheikunde, biologie en muziek. We hebben 

twee gymzalen en een nieuwe, grote sportzaal. Buiten vind 

je een groot omheind sportterrein met drie sportvelden, 

een beachvolleybalveld, een korfbalveld, sportkooi en veel 

andere sportvoorzieningen. 

Wist je dat… er een échte theaterzaal op het CCNV is?  Deze 

zaal wordt gebruikt voor bijvoorbeeld voorstellingen van 

de theaterhavo, de diploma-uitreiking en de kerstmusical.

In de pauze of tijdens een tussenuur, kun je naar het 

schoolplein, de overblijfruimte of de Open Leercentra 

(OLC). In de de gezonde schoolkantine vind je lekkere en 

gezonde dingen om te eten en drinken.

Hoe kom je bij het CCNV?
Ongeveer de helft van de leerlingen woont in de gemeente 

Harderwijk. Zij komen meestal lopend of met de fiets. Tussen 

Zeewolde en strand Horst kun je met een veerpont oversteken. 

Sommige leerlingen komen met de trein of met de bus. De 

school ligt naast het trein- en busstation van Harderwijk. 

Zien we je gauw op onze school? 



Kom je een 
keertje langs  
op het CCNV?
We maken graag kennis met jou! 

Zien we je op een van de volgende 

data?

6 oktober t/m 24 november 2021 
Masterclass VOHarderwijk  
(woensdagmiddag, m.u.v. 20 oktober  
en 3 november 2021 - inschrijven op  
www.masterclassvoharderwijk.nl)

15 en 16 november 2021 
Algemene informatieavonden voor ouders en 
leerlingen groep 8 
(19.30 uur) 

30 november 2021 
Groep 8-leerlingen te gast  
(opgave via basisschool)

12 januari 2022 
Openlesmiddag Gymnasium  
(met versterkt Engels) 
(14.00-15.30 uur)

22 januari 2022 
Open huis voor ouders en leerlingen 
(9.30-13.00 uur)

9 t/m 30 maart 2022 
Pregymnasium 
(woensdagmiddag, 14.00 uur)

29 juni 2022  
Kennismakingsmiddag nieuwe 
brugklasleerlingen 
(14.00-15.30 uur)





Stationslaan 26 

3842 LA Harderwijk 

Postbus 29 

3840 AA Harderwijk 

Telefoon: 0341-436170 

Fax: 0341-412508 

E-mail: info@ccnv.nl 

Internet: www.ccnv.nl 


