
Datum: 17 november 2021 



Voorstellen
• Directeur: 

• Jaco Molendijk

• Teamleider bovenbouw: 
• Merel Segboer

• Teamleider onderbouw: 
• Tom van de Burgt

• MOTION team 



De keuze voor een school

Informatie verzamelen
Open dagen
Voorlichtingsavonden
Kennismakingslessen
Websites
Folders
Gevoel



• Jongste van de school
• Nieuwe klasgenoten
• Nieuwe regels en 

afspraken
• Een rooster
• Meer docenten
• Eindelijk op niveau



Een gouden tip van ons… 





• Sinds 2022 bewegen en leren 
(nieuw onderwijsconcept in 
Zoetermeer) 

• Nieuw gebouw voorjaar 2025
• Nu volop bewegen en leren in 

ons huidige gebouw! 
• Maximaal 550 leerlingen





• Iedere dag starten met 
sport/bewegen

• Stimuleren cognitieve 
ontwikkeling door 
bewegen tijdens lessen

• Sportklas Bewegen, 
Dans en Voetbal





• Iedere dag bewegen
• Kleine klassen
• Maatschappelijke 

ontwikkeling 
(burgerschap)

• Klassikale lessen
• Kennismaken met de 

profielen (MEX lessen)





• Contactpersoon voor 
leerlingen en ouders

• Mentoruren
• Leerling- en 

oudergesprekken





• Mentoruur
• Sociale- en emotionele zorg 

(SMW/ BOZ)
• Studievaardigheden, executieve 

functies
• Magister (LVS)
• MOTION app 
• Loopbaanoriëntatie en 

begeleiding (LOB)
• Zorgcoördinator
• Dyslexietraining (Alinea)
• ZAT (Zorg Advies Team)
• Decaan





Meld uw kind aan voor:

- 1 februari (vol)
- 8 februari (vol)
- 15 februari (vol)
- 22 februari

- MOTION Beweeg College 
- MOTION beweegt!

https://mijn.motionbeweegcollege.nl/motion-beweegt


Past uw kind bij dit concept? 

Ja!
Dan naar www.zonaarhetvo.nl
- Aanmelden 20 februari tot en 

met 10 maart 2023
- 8 maart aanmeldmiddag 

14.00 uur tot 16.00 uur
- Show your MOTION (17 maart 

en 22 maart)
- 29 maart lotingen
- Maximaal 120 leerlingen

http://www.zonaarhetvo.nl/


• info@motionbeweegcollege.nl
• www.motionbeweegcollege.nl

mailto:info@motionbeweegcollege.nl
http://www.motionbeweegcollege.nl/


- 14 juni kennismaking nieuwe klas 
13.30 – 15.30 uur

- Introductieweek en afsluitend 
kamp in leerjaar 1

Tot dan!
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