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  Leer je van en met elkaar
Relaties vinden we belangrijk: je 
relatie met God, met jezelf, de ander 
en je omgeving. Op de Passie leer je 
uitstekend samenwerken. Je hebt 
elkaar nodig bij het leren op school 
en als je later aan het werk gaat.  
Jij helpt je klasgenoot en hij helpt 
jou. Daar word je samen beter van.
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Avalon , 3 havo  Word je steeds zelfstandiger 
Als je de school verlaat, kun je heel 
zelfstandig werken. Je weet waar je 
goed in bent en waar je hulp nodig 
hebt. Je kunt je werk plannen, eigen 
keuzes maken en op tijd om hulp 
vragen. Zo ben je uitstekend voor-
bereid op het vervolgonderwijs.
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Julia , 3 havo

Bij wiskunde geeft de  

docent mij soms de op-

dracht om lesstof uit te 

leggen aan mijn klasge-

noten. Ik vind dat leuk 

om te doen. Zo help ik  m’n 

klasgenoten die wiskunde 

lastig vinden.’’

‘‘

‘‘ In de brugklas werken  

we met de 1blikagenda.  

Die is superhandig voor 

het plannen van je huis-

werk. Als ik een samen-

vatting van de les heb 

gekregen, kan ik lekker 

zelf vooruit werken.’’
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Op de Passie...

  Ontwikkel je je talenten
Bij ons op school leer je je talen-
ten ontdekken, ontwikkelen en in 
te zetten. Het gaat niet alleen om 
kennis. Misschien ben jij wel heel 
creatief, muzikaal, sociaal, goed 
in sporten, organiseren of leiding-
geven. Op de Passie komen veel 
talenten aan bod en is er ruimte 
voor jouw ideeën. Want God heeft 
ons heel veelzijdig en verschil-
lend gemaakt en geniet ervan als 
je je talent voor Hem gebruikt.
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  Waarderen we verschillen 
Jij bent uniek met je eigen talenten. 
Daar houden we rekening mee, we 
geven je iets te kiezen en spreken 
je in de les aan op je eigen niveau. 
Want jij bent uniek en verschillen 
zijn prachtig! En van die verschillen 
kun jij en kunnen wij leren. Daarom 
werk je bij ons soms alleen maar ook 
vaak samen.
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  Is de Bijbel belangrijk
We willen niets liever dan dat God 
ook in jouw leven centraal staat. 
Samen leren we wat God in de 
Bijbel zegt over de natuur, cultuur 
en maatschappij en hoe we daar-
mee als christen mogen omgaan en 
daarin van betekenis kunnen zijn. 
Zo leer je goede keuzes maken en 
ontdek je steeds meer van Gods 
plan met jou en met de wereld.
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  Leer je niet alleen  
          uit boeken
Je leert ook in het echte leven. 
Je komt buiten de school, be-
zoekt bedrijven en organisaties, 
ontmoet andere mensen en 
werkt aan projecten met men-
sen van buiten. Waarom? Je 
leert er meer van, het is leuker 
én je leert al je talenten in te 
zetten in en buiten de school.
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Pepijn ,  
     1 vmbo-t l

Gwen ,  
   3 vmbo- t l

‘‘

Esther ,  
       1 havo

We hebben op school Passie 

Prisma. Bij Prisma kan je  

zelf kiezen met welke talent-

vakken je aan de slag gaat.  

Ik dans al heel lang en ik had 

me gelijk ingeschreven voor 

Prisma Dans. We hebben een 

dansvoorstelling ingestu-

deerd voor de kerst-

viering en deze aan 

ouders en leerlingen 

laten zien. We kregen 

een mega applaus.’’

‘‘

Je merkt goed dat de Passie  

een christelijke school is.  

We hebben iedere dag het  

Passiekwartier waarin we met 

elkaar een stukje uit de Bijbel 

lezen, naar een lied luisteren 

of een filmpje bekijken. We 

hebben ook Passie Prayer en 

Praise. Dat is echt heel vet.’’ 

Annabelle,  
         4 vwo

Afgelopen jaar ben ik met  

alle vmbo 3 klassen naar de 

Ardennen geweest. Van tevoren 

vond ik het best spannend.  

We deden spannende dingen  

die ik normaal niet durf. Maar 

met mijn groep ging het erg 

goed: de een was goed in dit,  

de ander in dat. Samen hebben 

we bijvoorbeeld een donkere 

grot verkend. Zo leer je echt 

op elkaar te vertrouwen.”

‘‘

Ik zat nog maar net op de Passie 

toen we met geschiedenis op  

excursie naar het Archeon  

gingen. Ik heb daar geleerd  

hoe de Romeinen leefden.  

Dat was gaaf!”

‘‘


