
Volg Route 68 en ontdek 
Het Erasmus 
 
Grote kans dat je wel iemand kent die naar Het Erasmus gaat of 
ging. Met het brede onderwijsaanbod van gymnasium, atheneum, 
havo en mavo is er voor elk wat wils. Je wordt op Het Erasmus uit-
gedaagd om al jouw talenten te ontdekken en te ontplooien. Ben 
jij of ken je iemand bij wie dit ook past? Volg dan Route 68 op za-
terdag 28 januari! Je bent van harte welkom tussen 10.00 en 13.30 
uur.  
 
Nieuw: Talent⁄plus-uren 
Het Erasmus wil je uitdagingen bieden, enthousiasmeren en helpen ontdek-
ken waar je goed in bent. Dat dat gebeurt onder andere dankzij de pluslessen. 
In deze lessen kun je jouw talenten ontdekken, andere vakken volgen én ver-
snellen of verdiepen. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor filosofie, reparatie café, 
sterrenkunde, Spaans of Erasmus TV. Naast deze pluslessen kun je ook kiezen 
voor stilte-uren, de huiswerkklas of vakwerktijd. Net waar jij de meeste be-
hoefte aan hebt.   
 
Stromingen 
Op Het Erasmus helpen we onze leerlingen hun talenten te ontdekken zodat 
ze de juiste keuze kunnen maken voor een vervolgstudie of beroepsrichting. 
Vandaar dat we op Het Erasmus een breed bijzonder aanbod hebben waar 
leerlingen naast het reguliere programma speciale vakken volgen die te 
maken hebben met hun interesses of talenten. Leerlingen kunnen kiezen voor 
Technasium, Bèta Challenge, Kunststroom, Sportstroom of regulier met On-
dernemend Burgerschap. 
  
Op onze school bieden we de opleidingen mavo, havo, atheneum en gymna-
sium, daarnaast zijn er drie leerroutes: mavo⁄havo, havo⁄atheneum en gym-
nasium. De mavo heeft een eigen locatie aan de Sluiskade Zuidzijde 119: 
Kanaalschool Zuid. Leerlingen die kiezen voor havo, atheneum of gymnasium 
volgen hun lessen op de hoofdlocatie aan de Sluiskade Noordzijde 68 en op 
Kanaalschool Noord. Drie markante gebouwen waar we door verschillende 
verbouwingen eigentijds onderwijs kunnen bieden.   
  
Gymnasium 
Op Het Erasmus bieden we gymnasiasten verschillende extra’s; zo is er de mo-
gelijkheid om het gymnasium te combineren met de Kunststroom, de Sport-
stroom of het Technasium. Op het gymnasium volg je de vakken die op het 

vwo worden gegeven én meer, namelijk de klassieke talen Latijn en Grieks. 
Daarnaast maak je kennis met de cultuur, de filosofie en het leven van de oude 
Romeinen en Grieken. Veel studies hebben te maken met de klassieke talen, 
dus daarmee heb je een streepje voor als je naar de universiteit gaat. Zowel 
voor gymnasiumleerlingen als voor havo en atheneumleerlingen is er de mo-
gelijkheid om certificaten te halen voor Cambrigde Engels en Goethe Duits.  
 
Mavo 
Op de mavo is bewust gekozen voor een onderwijsvorm waarbij leerlingen 
zelf zicht hebben op hun eigen persoonlijke ontwikkeling. Belangrijke pijlers 
zijn: dagelijkse coachmomenten, blokken van 90 minuten, vakwerktijd, veel 
aandacht voor leren ‘leren’, regelmatig gesprekken met ouders, leerling en 
school en dit alles in een kleinschalige setting.  
  
Uniek in Almelo!  
Leerlingen op Het Erasmus krijgen in alle leerjaren lessen mediawijsheid. Tij-
dens deze lessen worden o.a. de instellingen van accounts, wat je wel en juist 
niet online moet zetten, cyberpesten en nog veel meer besproken. Naast les-
sen mediawijsheid krijgen leerlingen ook les in ICT-vaardigheden, informa-

tievaardigheden en computational thinking. We leren onze leerlingen deze 
vaardigheden omdat ze die nodig hebben in de toekomst. Zo bereiden we 
hun voor op een maatschappij die steeds meer communiceert en werkt met 
ICT. Ook voor ouders is het soms niet makkelijk om hun kinderen online bij te 
benen, vandaar dat we op dinsdag 17 januari om 19.00 uur de workshop 
‘Help, mijn kind is online!’ organiseren. De workshop is gratis, maar graag 
aanmelden via het-erasmus.nl. 
 
 Het Erasmus laat je niet los 
Op Het Erasmus gaat het om jou en jouw medeleerlingen. Je brengt een groot 
deel van jouw tijd door in de school. Daarom is het belangrijk dat je de hulp 
krijgt die je nodig hebt, vandaar dat ons ondersteuningsplein je een helpende 
hand biedt waar dat nodig is. We bieden ondersteuning bij passend onderwijs, 
dyslexie of andere leerproblemen.  
 
Route 68 
Kom langs, volg Route 68 en ontdek Het Erasmus op zaterdag  
28 januari.  
Meer weten? Check www.ikwilnaarheterasmus.nl 


