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Elke jongere heeft unieke  
kwaliteiten. Dat is het uitgangspunt 
van Nautilus College  locatie Radioweg, 
een school voor voortgezet speciaal  
onderwijs. We bieden leerlingen met 
gedragsproblemen een nieuwe start en 
helpen jou je kwaliteiten te ontwikkelen.

We zijn een kleine school met kleine klassen. Je hebt 
een vaste mentor die jou met raad en daad bijstaat en 
ook een groot deel van de lessen verzorgt. 

Om de school en de lessen overzichtelijk te houden, 
hebben we heldere afspraken en een duidelijke 
structuur. 

Een belangrijke regel: Je behandelt anderen met 
respect en wordt zelf ook met respect behandeld.

HET NAUTILUS COLLEGE

Op de locatie Radioweg verzorgen we praktijkgericht 
onderwijs en onderwijs op vmbo-bbl/klb en vmbo-tl niveau. 

Naast de Radioweg heeft het Nautilus College nog twee 
locaties:
• De Lierstraat - vmbo-bbl/kbl - voor leerlingen met een 

vorm van autisme of vergelijkbare problematiek.
• Paul Kleestraat -vmbo-tl en havo/vwo - voor leerlingen 

met een vorm van autisme of vergelijkbare problematiek.

THEORIE OF PRAKTIJK

Op de Radioweg werk je toe naar een  vervolgopleiding of 
een baan. Je kiest één van onderstaande leerroutes.

Vmbo-tl
Als je de leerroute vmbo-tl volgt, werk je door middel van 
staatsexamens toe naar een regulier vmbo-tl diploma. Met 
dit diploma op zak kun je een mbo 4 opleiding gaan doen.

Vmbo-kbl
Als je de kbl leerroute volgt, werk je toe naar je kbl-diploma. 
We werken hierin samen met de Meergronden. Met dit 
diploma kun je een mbo 3 of 4 opleiding gaan volgen. 

Vmbo-bbl
In de bbl-leerroute  werken we nauw samen met het ROC. De 
lessen vinden plaats op onze eigen school. Als je hiervoor in 
aanmerking komt, leg je examen af op mbo niveau en kun je 
een landelijk erkend mbo 1 diploma behalen. Hiermee kun je 
doorstromen naar een mbo 2 opleiding.

PRO
Als je  de PRO leerroute  volgt, leer je alles over werken, 
wonen, vrije tijd en burgerschap. Je sluit je schoolloopbaan af 
met een VSO diploma en kunt dit gebruiken bij het vinden van 
een baan.

Ontdek je  

kwaliteiten

SAMEN MET…

Goede samenwerking met ouders/verzorgers  
vinden we heel belangrijk. De mentor heeft  
wekelijks contact met jouw ouders. Daarnaast 
organiseren we informatieavonden. 

Via de nieuwsbrief houden we ouders op de hoogte 
van nieuws over de school en belangrijke data.



SOCIALE VAARDIGHEDEN 

Naast de reguliere vakken, werk je aan je sociale  
vaardigheden. Dit doen we met TOPs!

Je leert je bewust te worden van wat je denkt en doet. En je 
leert hiervoor verantwoordelijkheid te nemen. Want in iedere 
situatie kun je kiezen voor een positieve oplossing.

De doelen van TOPs!:
• Je kunt beter omgaan met emoties.
• Je hebt betere sociale vaardigheden.
• Je maakt moreel betere keuzes.
• Je motiveert en leert elkaar te helpen en positief 

gedrag van elkaar te leren.
• Je buigt negatieve groepscultuur om naar een positieve 

cultuur.
• Je leert belemmerende gedachten herkennen en kunt 

deze vervangen door helpende gedachten.
• Je leert probleemgedrag herkennen en kunt dit 

omvormen naar gewenst gedrag.

SCHOOLTIJDEN

Maandag  8.30 - 14.15
Dinsdag   8.30 - 14.15
Woensdag  8.30 - 14.15
Donderdag  8.30 - 14.15 
Vrijdag   8.30 - 14.15

SCHOOLSPULLEN 

De lesboeken en werkboeken krijg je van school. 

Je zorgt zelf voor onderstaande schoolspullen:
• pennen (blauw), HB-potloden en kleurpotloden, een 

gum en een puntenslijper
• geo-driehoek
• passer
• lijmstift en etui
• schriften met lijntjes voor Nederlands en Engels en 

schriften met ruitjes (1 bij 1 cm) voor wiskunde en 
rekenen

• grote klapper met tabbladen en lijntjes-papier
• een eenvoudige rekenmachine met wortel- en 

kwadraatberekeningen
• kaftpapier voor de schoolboeken

GEDRAGSVERWACHTINGEN 

1. Ik zorg voor een prettige en veilige sfeer.
2. Ik volg mijn rooster en ben op tijd aanwezig.
3. Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen  

ontwikkeling.
4. Ik lever mijn telefoon in en hang mijn jas, hoofddeksel 

en tas op aan de kapstok of stop deze in mijn kluis.
5. Ik loop alleen op de gang met een gangpas.



VAKANTIES

Herfstvakantie  17-10-2022 t/m 21-10-2022
Kerstvakantie  26-12-2022 t/m 06-01 2023
Voorjaarsvakantie 27-02-2023 t/m 03-03-2023 
 
Tweede paasdag   10-04-2023  
Meivakantie  24-04-2023 t/m 05-05-2023*
Hemelvaart  18-05-2023 t/m 19-05-2023*
Tweede pinksterdag 29-05-2023
Zomervakantie  24-07-2023 t/m 01-09-2023

*24, 25, 26, 28 april en 19 mei zijn extra vrije dagen voor leerlingen. Omdat 

deze data aansluiten op de vakanties zijn ze opgenomen in het  

vakantierooster voor leerlingen.

OVERIGE VRIJE DAGEN

Naast de schoolvakanties ben je een aantal dagen per jaar vrij 
in verband met studie- of organisatiedagen van het team. De 
volgende dagen zijn reeds gepland: 
• 28-09-2022 - ‘s middags vrij
• 29-09-2022 - ‘s middags vrij
• 10-10-2022
• 07-04-2023 (Goede Vrijdag)
Overige studiedagen en andere belangrijke data worden zo 
spoedig mogelijk bekend gemaakt. 

Voor meer informatie kun je terecht op onze website:  
www.eduvier.nl/nautiluscollegeradioweg.  Hier vind je ook de 
schoolgids.
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 Radioweg 35
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 radioweg@eduvier.nl
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