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Junior
C0llege

School voor
ruimdenkers en
losmakers!

Eigentijds, innovatief en energiek leren voor 4 tot 10 jaar

Welkom bij
Junior College!
Als je tussen de 4 en 10 jaar bent en
een geweldige school zoekt… dan is
Junior College de plek voor jou!

Wij houden van naar buiten gaan. Wij houden van
avonturen beleven. Wij houden van spelen en ontdekken. We gaan vaak naar het park bij school. Om te
tekenen, te spelen, te rekenen en te sporten. Iedere
maand gaan we een dag weg. Naar het bos of naar
een boerderij. Naar het strand of naar een dierenpark. Daar leren we over dieren, de zee, de rivier en
bomen en planten.
Wij zijn nieuwsgierig en stellen elke dag honderden-een vragen. Hoe worden bruggen gemaakt? Hoe
kan een vliegtuig vliegen? Hoe hoog is de hoogste
berg? Hoe werken je spieren? Wat is het kleinste dier
van de wereld? Hoe zien dieren in het donker? En
nog véél méér. We willen het gewoon weten. Om het
nooit meer te vergeten.

We ondernemen heel veel en leren op allerlei manieren.
Met mooie verhalen en bouwwerken. Met kleine en grote
projecten. Met excursies en buitenopdrachten. Met bijzondere gasten in de klas, bijvoorbeeld een striptekenaar,
een dokter en een sterrenkundige.
We hebben twee units. In unit 1 spelen en leren de kinderen van groep 1, 2 en 3 samen. In unit 2 beleven en leren
de kinderen van groep 4, 5 en 6 samen. We vinden het
belangrijk dat je wordt uitgedaagd. Als je er in unit 1 aan
toe bent, mag je al een beetje meedoen met unit 2. En
als je in unit 2 al veel weet mag je wat activiteiten meedoen bij de jongste leerlingen van Tiener College.

“Leren
met
plezier!”

“Ontdek
de wereld met
je laarzen in
de klei.”
Leren met een lach op je gezicht!
Iedere dag beginnen we met een mooi verhaal of een
bijzondere proef. Zo begint elke dag al meteen met
een paar bijzondere ontdekkingen die we samen doen.
Daarna begint het programma. Iedere dag herkenbaar,
maar verrassend. In unit 1 leer je vanuit het echte leven,
met echte materialen die je uitdagen. Cijfers, letters en
woorden komen daar vanzelfsprekend bij. Je mag zo snel
ontwikkelen als je kan. Unit 2 begint de dag met rekenen
en taal. Dat leer je op heel veel verschillende manieren.
Door te bouwen, door te tekenen, met uitdagende apps,
met leuke opdrachten aan de instructietafel.
Ook leer je een heleboel over de natuur, de aarde,
geschiedenis en techniek. We houden van creativiteit.
We houden van dingen bedenken en bouwen.

We houden van kleur en energie. We houden van je
fantasie gebruiken. We vinden het belangrijk dat je leert
en groeit. Maar het allerbelangrijkste… We vinden het
belangrijk dat je leert met plezier!

Ontdek of jij een échte Junior bent
ik ben supernieuwsgierig en heb 101 vragen
ik wil alles weten van dieren en de natuur
ik bedenk en bouw de mooiste dingen
ik houd van stampen in de modder
ik ben dol op avontuur

Bij Junior College is
iedere dag een belevenis

“Kom langs en
ontdek of jij ook
een échte Junior
bent.”

Kom maar gauw een keer kijken in
onze units! We laten je graag zien hoe
Juniors leren!
Na Junior College ga je naar Tiener College. Wil je
daarover méér weten? Lees dan de brochure van Tiener
College. Voor de allerjongste kinderen (2 tot 4 jaar) is
er Peuter College. Samen met Peuter College en Tiener
College organiseren we open avonden en inloopochtenden. De data staan op onze website.

Iedere dag doen we verslag met leuke posts op
Facebook @juniorcollegegorinchem en
Twitter @jr_college

Junior College
Top Naeffstraat 28
4207 MT Gorinchem
0183 – 640 682
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