
Leuker leren.
Beter presteren.

Je bent nieuwsgierig geworden. Dat snappen 
wij goed. Nog leuker is om zelf te ontdekken 
hoe leuk bewegend leren is.

Kom daarom Proefstuderen op 9 december, 
13 januari en 28 januari. Geef je hiervoor op 
via onze website of via je juf of meester van 
groep 8.

2021
Voorlichtingsavond (ouders) 17 november
Proefstuderen 9 december
Kennismakingslessen 22 december

2022
Voorlichtingsavond 12 januari
Proefstuderen 13 januari
Kennismakingslessen 19 januari
Proefstuderen 28 januari
Open Dag 28 januari

Kom 
Proefstuderen.

Belangrijke 
data:

Aanmelden kan via onze website 
www.motionbeweegcollege.nl

Meer informatie, aanmelden 
of een afspraak?

Bel 079 – 331 03 00

Of mail naar
info@motionbeweegcollege.nl

De school is tijdens schooldagen  
telefonisch bereikbaar van 08:00 tot 
16:30 uur.

MOTION Beweeg College
Van Doornenplantsoen 1
2722 ZA Zoetermeer

KOM 
PROEF-

STUDEREN

VMBO



De hele dag stil zitten, daar moet je toch 
niet aan denken? Daarom is er iets nieuws in  
Zoetermeer: het MOTION Beweeg College. 
Bij ons begin je elke schooldag actief met 
60 minuten zwemmen, dansen, voetballen, 
mountainbiken of een andere sport. Zo 
zetten we je lichaam in beweging en wordt je 
hoofd lekker fris. Kan jij je beter concentreren 
de rest van de dag!

Ook tijdens de lessen blijven we in beweging. 
Op een hometrainer Engels volgen? Vinden 
wij heel gewoon. Of we rennen op onze 
sneakers naar de sportwinkel in de buurt 
waar jij alles leert over het runnen van een 
eigen winkel. Sneakereconomie noemen wij 
dat vak. Zo’n leuke school als die van ons, 
vind je nergens.

Maximaal 20 leerlingen in een klas in de 
onderbouw, dat vinden wij meer dan genoeg. 
Zo hebben we genoeg tijd en aandacht voor 
iedereen. Je krijgt een persoonlijke mentor 
die jou begeleidt en support. En huiswerk, 
dat doe je zoveel mogelijk op school. 

Onze filosofie is simpel: gebruik een 
onderwijsmethode die bij een opgroeiend 
kind past en die wetenschappelijk 
aantoonbaar zijn of haar resultaten naar een 
hoger niveau brengt. Met onze bewegend 
leren methodiek zetten wij echt alles in 
beweging. Hun lichaam, maar ook hun 
sociale vaardigheden, hun zelfvertrouwen 
en – niet onbelangrijk – hun leerresultaten.

De school waar jij 

op zit te wachten. Kleine klassen, 

ruimte om te groeien.

Hometrainer 
Engels.

Leuk voor je ouders 

om te weten.


