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Altij d overgaan

Op De Nassau dagen we onze leerlingen uit elk jaar over 

te gaan. Overgaan motiveert! Het is fij n om samen met 

klasgenoten over te gaan en je diploma te halen. Daarom 

bieden we extra’s en begeleiden we onze leerlingen goed. 

Het is mogelij k op school onder begeleiding te werken 

en vakgericht aanvullend les te volgen. Als het nodig is, 

bieden we hulp op maat. Vanzelfsprekend verwachten we 

van onze leerlingen dat zij  zich zo goed mogelij k inzetten.

WAAROM DE NASSAU?

Je gaat naar school om te leren. Op De Nassau 
helpen wij  leerlingen het beste uit zichzelf te halen 
en hen goed voor te bereiden op de toekomst. 
Schooltij d moet ook een leuke tij d zij n. Als je het 
naar je zin hebt, gaat leren bij na vanzelf.
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WAAROM
DE NASSAU?

Activiteiten

Leren gaat het best in een goede sfeer. Activiteiten 

spelen daarbij  een grote rol en zorgen niet alleen voor 

ontspanning, maar de sociale en vormende waarde 

ervan is ook groot. In de eerste schoolweek maken 

de brugklasleerlingen kennis met de school tij dens 

de introductiedagen.

Activiteiten op De Nassau zij n bij voorbeeld:

Excursies

 Sporttoernooien

 Theater- en museumbezoek

 Feesten per leerjaar

  Klassenavonden en -activiteiten

 Culturele reis naar het buitenland onder schooltij d  

 in mavo-3, havo-3 en vwo-5

Lanparty, een tweedaagse    

 computerspelmanifestatie

Eerste klas

Aan het begin van het eerste jaar plaatsen we leerlingen 

in de klas die het beste bij  hem/haar past: tto, vwo, vwo/

havo, havo/mavo of mavo. In welke eerste klas de leerling 

komt, hangt af van het advies van de basisschool. 

We kij ken daarbij  naar het belang van de leerlingen: 

de lessen moeten voldoende uitdaging bieden, maar 

mogen niet te zwaar zij n. In de eerste klas kan een 

leerling in principe niet blij ven zitten.

Als in de loop van het eerste jaar duidelij k wordt 

dat een leerling niet op het juiste niveau is ingedeeld, 

plaatsen we hem/haar tussentij ds in een andere klas. 

De afdelingsleiding beslist wanneer sprake is van op- of 

afstromen. In dit geval gebeurt dit na overleg met de 

leerling en zij n ouders. Aan het eind van de eerste klas 

gaan leerlingen over naar tto-2 (gymnasium of atheneum), 

vwo-2 (gymnasium of atheneum), havo-2 of mavo-2.

“ALS JE HET NAAR JE 
ZIN HEBT, GAAT LEREN 
BIJ NA VANZELF”
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ORGANISATIE

De Nassau verzorgt modern onderwijs,
waarbij we leerlingen goed voorbereiden op hun 
toekomst. We willen dat alle leerlingen het beste 
uit zichzelf halen. Veel leerlingen behalen op 
De Nassau een hoger diploma dan bij het 
verlaten van de basisschool werd verwacht. 
De doorstroom- en uitstroomgegevens van de 
school worden opgenomen in de schoolgids, 
die te vinden is op onze website.

ORGANISATIE
Niveaus

Op De Nassau kennen we verschillende niveaus van 

onderwijs. We hebben aparte brugklassen voor mavo 

en vwo, maar werken ook met combinatieklassen. Dat 

betekent dat er op havo-niveau lesgegeven wordt in de 

havo/mavoklas en op vwo-niveau onderwezen wordt in 

de vwo-/havoklas. Op deze manier stellen we leerlingen in 

staat om zichzelf te verbazen en hun aanvangsniveau te 

overstijgen. 

De vwo-/havoleerlingen en vwo-leerlingen in klas 1 

kunnen kiezen voor voorbereidende lessen gymnasium 

(minors) om te ontdekken of zij het leuk vinden om Latijn 

en Grieks te volgen gedurende de rest van hun tijd op 

De Nassau.

Identiteit

De Nassau is een christelijke school. We geven lessen 

levensbeschouwing en elke morgen beginnen we met een 

aansprekende dagopening: aan de hand van korte filmpjes 

creëren we een moment van aandacht, rust en inspiratie. 

Deze filmpjes zijn te zien op de website onder het kopje 

‘Goedemorgen’. Ook vieren we de christelijke feestdagen. 

Elk jaar kiezen we een goed doel, waarvoor de hele school 

zich op verschillende manieren inzet. Op onze school 

worden leerlingen als individu gekend en erkend; respect 

voor elkaar is erg belangrijk!
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Bestuursvorm

De Nassau is een zelfstandige school, die in stand wordt 

gehouden door een stichting. Het bestuur van de stichting 

wordt gevormd door de rector en de plaatsvervangend 

rector. De raad van toezicht toetst het door het bestuur 

gevoerde beleid.

Locaties

De Nassau heeft twee gebouwen:

Het gebouw aan de De la Re� weg (RW) 
Hier volgen de eerste klassen tto, vwo, vwo/havo

en havo/mavo, en de hogere leerjaren van tto, 

vwo en havo alle lessen.

Het gebouw aan de Paul Krügerlaan (PK)
Hier volgen alle mavoleerlingen de lessen en zij n er 

aparte mavobrugklassen aanwezig. 

De PK is een klein en overzichtelij k gebouw.

havo vwo

mavo

ONZE 
LOCATIES

“IEDEREEN KENT ELKAAR, 
DAT GEEFT EEN GOEDE SFEER”
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“DIGITAAL ONDERWIJS 
IS LEUK EN UITDAGEND”
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DE NASSAU ACADEMIE

Op De Nassau bieden we onze leerlingen meer dan 
een gewoon lesprogramma. Dit doen wij, omdat 
we het belangrijk vinden dat je meer leert dan de 
reguliere schoolvakken, dat je verder kijkt dan de 
grenzen van een vak en verder dan de grenzen van 
het schoolterrein.

Wij hebben een extra leerlijn ontwikkeld die 
in praktijk wordt gebracht binnen De Nassau 
Academie. Dit betekent dat leerlingen in alle 
afdelingen minors en/of colleges volgen en 
kennismaken met het vervolgonderwijs en andere 
instanties in de stad Breda.

Minors

Elke leerling van De Nassau volgt minors. Dit zijn 

keuzevakken die opgenomen zijn in het vaste rooster. 

Een leerling mag zelf kiezen welke minor hij volgt. Een 

minor is interdisciplinair, dat betekent dat een onderwerp 

vanuit verschillende vakgebieden benaderd wordt. 

Daarom wordt een minor ook altijd door twee docenten 

gegeven. Dit kunnen docenten van De Nassau zijn of 

mensen waarmee we samenwerken, zoals kunstenaars, 

docenten van het vervolgonderwijs of bijvoorbeeld een 

rechter.

Colleges

Onze leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo 

hebben de mogelijkheid om binnen De Nassau Academie 

speciale colleges te volgen. Hiervoor hebben we een

unieke samenwerking met Avans Hogeschool, Breda 

University, de Nederlandse Defensie Academie en diverse 

universiteiten. Sommige colleges vinden plaats op de 

locatie van het vervolgonderwijs, andere vinden plaats 

in de klas of in ons auditorium. 

“JE LEERT OOK VEEL BUITEN HET 
LOKAAL EN BUITEN DE SCHOOL”

DE 
N

A S
S A

U  A C A D E M I E

D E  N
ASSAU ACADEMIE
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Vervolgonderwij s

Binnen De Nassau Academie wordt extra samengewerkt 

met het vervolgonderwij s. Dit krij gt vorm in de colleges 

voor de bovenbouw van havo en vwo, maar ook in de

minors. Bij  de minors op de mavo wordt samengewerkt 

met opleidingen in het mbo, op de havo is de 

samenwerking er met het hbo en vwo-leerlingen krij gen te 

maken met het universitair onderwij s.

Instanties in de stad

Naast de samenwerking met het vervolgonderwij s wordt 

binnen De Nassau Academie ook samengewerkt met 

andere instanties in de stad Breda of daarbuiten. Hierbij  

kun je denken aan kunstenaars, de gemeenteraad, musea 

en de rechtbank.

Portfolio en certifi caat

Wat leerlingen leren, ontwikkelen en produceren binnen 

De Nassau Academie wordt vastgelegd in een portfolio. 

Daarnaast ontvangen leerlingen een certifi caat van De 

Nassau Academie als zij  het programma voldoende 

hebben afgesloten. Het portfolio en het certifi caat kunnen 

zij  gebruiken om aan hun vervolgopleiding te laten zien 

wat ze extra hebben gedaan.
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TWEETALIG ONDERWIJS

Wie goed is in Engels, kan praten, mailen en 
bellen met mensen over de hele wereld. Heel veel 
liedjes, films, tv-series en computerprogramma’s 
zijn in het Engels, hierdoor heeft iedere leerling 
al basiskennis van de Engelse taal. De Nassau 
biedt tweetalig onderwijs (tto) aan gemotiveerde 
leerlingen die van taal houden en leergierig zijn.

Van leerlingen die zich aanmelden voor tto, 
verwachten we een vwo-advies van de basisschool 
en een goede motivatie. Tto moet een eigen keuze 
zijn. Het programma vraagt soms wat extra tijd, 
maar levert ook veel op.

Wat is tto?

Het tto is een onderwijs- en vormingsprogramma 

binnen het vwo waarbij leerlingen zich internationaal 

oriënteren. Aan het eind van de zesjarige opleiding halen 

ze naast hun gymnasium- of atheneumdiploma ook het 

International Baccalaureate-certificaat voor Engels A, 

language and literature, waarbij ze het niveau van een 

‘native speaker’ bereiken. Met dit IB-certificaat tonen ze 

aan dat ze op academisch niveau Engels beheersen. 

Dit is een groot voordeel bij studies in het Engels. 

TW
EETALIG

Na een korte periode om te wennen is de voertaal Engels 

in de tto-lessen. Naast zelfgemaakt lesmateriaal gebruiken 

we Engelse lesboeken. Bovendien heeft de school twee 

native speakers in dienst. De Nassau is aangesloten 

bij het Nederlandse netwerk van tto-scholen. Zo is elke 

tto-docent speciaal opgeleid in zowel taalvaardigheid als 

in het overbrengen van leerstof. Daarnaast zorgen we 

dat de vakken die in het Nederlands worden gegeven, 

niets tekortkomen. Ook in die lessen willen we dat onze 

leerlingen zich maximaal ontwikkelen. Uit onderzoek blijkt 

dat tto-leerlingen een hoog niveau in het Engels bereiken, 

zonder dat dit ten koste gaat van de andere vakken.

Hoe ziet het tto-programma er uit?

In de tto-afdeling volgt klas 1 t/m 3 de helft van de lessen 

in het Engels. Vragen stellen gebeurt in het Engels, net 

zoals antwoord geven. Stiekem praten tijdens de les, 

moet natuurlijk ook in het Engels. Het gaat in de eerste 

klas om de lessen aardrijkskunde, biologie, geschiedenis, 

lichamelijke opvoeding en wiskunde. Daarnaast is er nog 

een extra uur voor het vak Engels, dat spreekt voor zich. In 

klas 2 komt er nog natuurkunde bij en in klas 3 volgen tto-

leerlingen geen biologie meer, maar krijgen ze scheikunde 

en economie in het Engels.

In de bovenbouw is 25% van de lessen in het Engels. 

Gedurende de gehele schoolperiode zijn er extra uren voor 
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het vak Engels, in totaal 9 uur meer. Tto-leerlingen hebben 

zich aan het eind van de opleiding zover ontwikkeld, dat 

ze het examen English A, language and literature kunnen 

afleggen. Leerlingen beheersen na hun vwo-opleiding zo 

goed Engels dat ze een voorsprong hebben als ze aan hun 

vervolgopleiding beginnen.

 

Kennismaken met mensen 
uit andere Europese landen

Een Engelstalige kennismaking met mensen uit een 

ander Europees land, is een onderdeel van de 

tto-opleiding. In het eerste jaar organiseren we een 

vierdaagse trip naar Engeland. In het derde jaar hebben 

we een uitwisselingsproject. In het uitwisselingsproject 

gaan de leerlingen een week naar het buitenland. 

Daarnaast ontvangen we buitenlandse gasten in 

Nederland. In klas 5 gaan de leerlingen een week naar 

een universiteitsstad in het Verenigd Koninkrijk om zich 

nog beter voor te bereiden op het IB-examen.

Is tto moeilijk?
In het begin is het nog wennen om les te krijgen in een 

andere taal. Docenten weten dat en gebruiken in het 

begin Nederlandse woorden om iets uit te leggen. Als 

leerlingen goed opletten en actief meedoen in de les,

gaat het Engels praten en verstaan na een paar 

maanden vanzelf.

Een toekomst met tto

Met het vwo-diploma mogen leerlingen aan de 

universiteit studeren. Het lezen van Engelse

studieboeken gaat net zo gemakkelijk als Nederlandse 

dankzij de tto-opleiding. Een stage of studie in het 

buitenland is waarschijnlijk heel interessant, omdat 

leerlingen gewend zijn om Engels te spreken met 

mensen uit andere landen. Steeds meer universitaire 

studies zijn Engelstalig, dus ook daarmee hebben tto-

leerlingen een grote voorsprong bij hun vervolgstudie.

Kosten tto

Tto is duurder dan een ‘gewone’ opleiding. Dit heeft te 

maken met de vele extra’s. De opleiding duurt zes jaar, 

de jaarlijkse kosten zijn ongeveer € 250,-. Kijk voor actuele 

tarieven op onze website. 

Deze bijdrage wordt gebruikt voor de extra uren Engels, de 

(na)scholing van docenten, de contributie aan NUFFIC, de 

examenkosten, het extra lesmateriaal en de kosten voor 

tto-activiteiten. 

“BILINGUAL EDUCATION OPENS DOORS 
TO UNIVERSITIES WORLDWIDE”
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“DE GEBOUWEN ZIJN 
LEKKER LICHT EN KLEURRIJK”
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TABLETS

Al jaren gebruiken we op De Nassau digitale 
hulpmiddelen zoals computers, digiborden en 
beamers. In de eerste klas krij gen de leerlingen 
uitleg over de tablets en hierdoor verbeteren ze hun 
ict-vaardigheden. De tablets worden gebruikt als 
hulpmiddel en om onderwij s op maat te bieden. 
Leerlingen kunnen extra oefenen om hun niveau op 
te krikken, maar ook moeilij kere opgaven maken als 
ze meer uitdaging willen.

Onze tablet 

Op zoek naar modern, afwisselend en leuk onderwij s? 

En geen zware boekentas? Op De Nassau werken we 

naast de boeken met een tablet. Deze worden door 

De Nassau geleverd. 

De tablet wordt niet alleen tij dens de lessen gebruikt, 

maar ook thuis. Leerlingen kunnen extra oefeningen 

maken en presentaties voorbereiden.  De tablet 

wordt ook gebruikt als agenda en planner. We 

werken met een tablet met toetsenbord, Windows-

besturingssysteem en Microsoft Offi ce-applicaties. De 

tablet is licht en heeft een lange accuduur. Kortom: alles 

wat nodig is om digitaal te kunnen werken. 
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TABLETS

Voordelen  

Met een tablet leren leerlingen sneller en ontwikkelen 

ze relevante vaardigheden voor hun latere professionele 

leven. Het aanbieden van lesmateriaal via de tablet zorgt 

voor onderwijs op maat, het eenvoudig in kunnen spelen 

op de actualiteit en een lichtere boekentas. 

Hieronder staan de voordelen 
van de tablet op een rijtje:

 De lessen zijn afwisselend en actueel

 Een tablet biedt talloze manieren om   

 spelenderwijs te leren

 Een tablet geeft verbinding met de hele wereld

 Leerlingen kunnen altijd en overal leren

 Leerlingen kunnen direct bij hun verdiepingsmateriaal

 Leerlingen kunnen extra oefenmateriaal gebruiken

 De boekentas wordt steeds lichter

Is de tablet verplicht? 

Een tablet is niet verplicht maar het wordt wel sterk 

aangeraden. Er zijn geen aparte klassen voor leerlingen 

zonder tablet. Leerlingen zonder tablet kunnen op de 

schoolcomputers werken. Ouders die niet in staat zijn 

de maandelijkse bijdrage te betalen, kunnen contact 

opnemen met de directie. Afhankelijk van de situatie 

kunnen we daarvoor een oplossing vinden.  

 

De dagelijkse praktijk   

 

Leerlingen hebben hun tablet altijd bij zich, zodat 

ze de hele dag toegang hebben tot de elektronische 

leeromgeving, het digitale leermateriaal en hun eigen werk 

(aantekeningen, oefeningen, werkstukken). We gebruiken 

de tablet en de schoolboeken naast elkaar, de tablet 

vervangt de boeken dus niet. 

Tijdens gymlessen en excursies wordt de tablet niet 

gebruikt, deze kan dan in het kluisje gelegd worden. 

Leerlingen mogen de tablet altijd mee naar huis nemen. 

Docenten zijn getraind in het omgaan met de tablets, 

zowel op het gebied van techniek als het integreren van 

de tablet in de les.

Wat kost een tablet?  

De kosten van de tablet zijn €114,- per jaar (€9,50 per 

maand) gedurende de tijd dat de leerling op De Nassau 

onderwijs volgt. De leerling krijgt voor dit geld een 

tablet met garantie, draadloos netwerk, verzekering, 

ondersteuning/helpdesk en alle nodige software. De tablet 

wordt maximaal 4 jaar gebruikt. De leerling die een tablet 

gebruikt die 4 jaar meegegaan is, mag het apparaat 

houden en krijgt een andere tablet. Zo werkt elke leerling 

op een systeem dat voldoet aan de technische eisen.
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PRAKTISCHE INFORMATIE

De centrale voorlichting gaat niet door, over de open 
dag zijn de rectoren nog in overleg. De proeflessen 
noemen we vanaf nu meeloopmiddagen. 

De aanmelddagen zijn op 9 en 10 maart 2021.

LET OP! 

We leven in een bijzondere tijd en zijn bij onze 
activiteiten afhankelijk van de situatie van dat 
moment. Houd onze website in de gaten voor de 
meest actuele informatie over onze activiteiten.

Open dag

Op de open dag kunnen aankomende leerlingen en ouders 

zelf ervaren hoe het is op De Nassau. We organiseren 

onze open dag op zaterdag 6 februari 2021 in beide 

schoolgebouwen. 

Voor informatie over tweetalig vwo (tto), vwo of havo 

organiseren we activiteiten op De la Reijweg 136. Voor 

informatie over de mavo hebben we de open dag op de 

Paul Krügerlaan 2. Leerlingen en docenten laten die dag 

zien wat er op onze school te doen is.  

Meeloopmiddagen

Ben jij benieuwd hoe het is om een middelbaar scholier op 

De Nassau te zijn? Vanaf eind oktober kunnen aanstaande 

brugklassers zich via de website inschrijven voor de 

meeloopmiddagen op De Nassau!  

Tijdens de meeloopmiddag kom je meer te weten over 

De Nassau en ons schoolgebouw. De Nassau biedt een 

gevarieerd programma tijdens de meeloopmiddag. Zo kun 

je verschillende proeflessen in schoolvakken of tto volgen. 

Ook kun je deelnemen aan een proefminor. Uiteraard mag 

je de gehele middag vragen stellen!

Proefles schoolvak 

Om te ervaren hoe het is om les te krijgen op De Nassau, 

kun je jezelf inschrijven voor een proefles van onze 

schoolvakken. Je volgt dan twee keer een proefles van 35 

minuten. Deze lessen worden gegeven door docenten van 

De Nassau. Je maakt bij elke les kennis met de digitale 

methode en de inhoud van het vak. Welk vak je krijgt, is 

nog een verrassing. 
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Proefles tto 

Tto is de afkorting voor tweetalig onderwijs. Op De Nassau 

is dit een onderwijs- en verrijkingsprogramma binnen het 

vwo, waarbij leerlingen de kennis van het Engels eigen 

maken en zich internationaal oriënteren. Wil je ervaren hoe 

het is om in het Engels een les te volgen? Schrijf je dan in 

voor een proefles tto. 

Proefminor 

De Nassau Academie biedt alle leerlingen een uitdagend 

programma. Je krijgt bij de minors les over onderwerpen 

als social media, filosofie, criminaliteit, piramides, 

cheeseburgers en nog veel meer. Het volgen van dit 

programma leert je nadenken over andere zaken dan de 

gewone schoolvakken. Ben je benieuwd of je dit leuk vindt? 

Meld je dan aan voor een proefminor! 

Aanmelden voor de meeloopmiddag is mogelijk via onze 

website www.denassau.nl/nieuwe-brugklassers. 

Data meeloopmiddagen

16-17-18 november

18-19-20 januari

27 januari

Inschrijven 

Op 9 of 10 maart 2020 kunnen nieuwe leerlingen zich 

samen met hun ouders tussen 17.00 en 20.30 uur 

inschrijven in ons gebouw aan de De la Reijweg 136. 

Met elkaar zoeken we een afdeling die bij de leerling past. 

De leerling moet voldoende worden uitgedaagd, maar er 

moet ook weer niet te veel gevraagd worden van hem. 

Om dat te beoordelen gaan we uit van het advies van 

de basisschool. De leerkrachten daar kennen de leerling 

immers al jaren.

Nog vragen?

Dat kan natuurlijk, die beantwoorden we graag. 

Mail dan naar algemeen@denassau.nl of bel naar 

(076) 5330330. Bekijk ook onze website www.denassau.nl

3 februari

23 februari

3 maart
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Kosten

Schoolboeken op De Nassau zij n gratis. Leermiddelen, 

zoals een atlas, woordenboek en passer, moeten 

aangeschaft worden. Wanneer de leerling ingeschreven 

is op De Nassau volgt hierover meer informatie. 

De Nassau vraagt ouders een bij drage voor 

introductiedagen, materiaal voor bepaalde vakken, 

noodzakelij ke abonnementen, verzekeringen, mediatheek 

en huur/borg voor een garderobekastje. Het overzicht 

van deze kosten is te vinden op de website. Ook voor 

extra’s, zoals het tto en de tablet vragen wij  een bij drage. 

Meer informatie daarover staat bij  de desbetreffende 

onderwerpen in deze brochure en op onze website.

Contact

De school onderhoudt intensief contact met de ouders. 

De ouderraad, die digitaal communiceert met de 

zogenaamde achterbanouders, heeft een adviserende 

rol over schoolzaken. De medezeggenschapsraad waarin 

ouders, leerlingen en personeel zitten, heeft adviesrecht 

en soms instemmingsrecht over zaken die het beleid van 

de school aangaan. 

De school communiceert digitaal met de ouders, zowel 

via onze website www.denassau.nl als per e-mail. 

Via het programma Somtoday krij gen ouders en leerlingen 

informatie over roosters, cij fers, huiswerk en werkhouding. 

Het schooljaar begint met een algemene ouderavond 

in september/oktober en drie keer per jaar is er een 

mentorspreekuur. Eventuele vragen kunnen altij d gesteld 

worden aan mentoren, docenten en coördinatoren. Ouders 

kunnen via het secretariaat of via de mail een afspraak 

maken met (een van) deze functionarissen.
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Paul Krügerlaan 2
4818 BC BREDA
Tel. 076 5330 330
www.denassau.nl

Ontwerp: BYRON - Brand directors 

Open dag
Op zaterdag 6 februari 2021 is er de open dag op zowel 

De la Reijweg 136 (tto, vwo en havo) als de Paul Krügerlaan 

2 (mavo).

Meeloopmiddagen
Op de volgende data kunnen leerlingen van 

groep 8 kennismaken met De Nassau:

16-17-18 november 2020

18-19-20 januari 2021

27 januari 2021

3 februari 2021

23 februari 2021

3 maart 2021

Inschrijven voor een meeloopmiddag kan via onze website.

Centrale aanmelding VO Breda
Dinsdag 9 en woensdag 10 maart 2021, van 17.00 

tot 20.30 uur in het gebouw aan De la Reijweg 136.

Let op! 
We leven in een bijzondere tijd en zijn bij onze activiteiten 

afhankelijk van de situatie van dat moment. Houd onze 

website in de gaten voor de meest actuele informatie over 

onze activiteiten.


