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HET IS BIJNA TIJD 
OM TE KIEZEN
Wij helpen je!

Je zit in groep 8 en dat is een speciale 
tijd. Een tijd ook waarin je een keuze 
moet maken voor je middelbare 
school. Ben je er al uit? Of twijfel  
je nog? We helpen je graag, want  
op het Frits doen we het samen. 

Waarom het Frits?
Vind je de middelbare school spannend, groot en 
onpersoonlijk? Niet als je voor het Frits kiest. In 
ons prachtige schoolgebouw aan de Avignonlaan 
voel je je snel thuis. Het gaat er gemoedelijk  
aan toe en de sfeer is top. In deze brochure 
lees je waarom het Frits bij je past.  

Samen kom je verder
Op het Frits doen we het samen. Je staat er  
nooit alleen voor. Ons team staat voor je klaar  
om je te helpen, maar ook als je ergens over  
wilt praten. Net als op de basisschool.

Leren voor het leven
Op het Frits leer je voor het leven. Niet alleen 
voor je diploma dus. Je combineert kennis, 
zelfkennis en vaardigheden, waar je de rest  
van je leven wat aan hebt.

Een fijne omgeving
Onze school ligt in een fijne wijk en is prima 
bereikbaar met de fiets en de bus. Het gebouw 
is modern, licht, duurzaam, veilig en goed 
geventileerd. 

Zijn wie je bent
Op het Frits kun je gewoon zijn wie je bent. In 
een veilige omgeving ontmoet je een kleurrijke 
mengelmoes van leerlingen en medewerkers  
met een open mind, die elkaar respecteren.

LUISTER EN

BELEEF HET FRITS



OP HET FRITS 
LEER JE OP 
JOUW MANIER
Jij staat aan het roer

Iedereen is anders. Wat voor de een 
prettig leren is, werkt minder goed 
voor de ander. Daarom leer je op onze 
school op verschillende manieren.  
Zo ontdek je snel wat het beste bij  
jou past.

Zo doen we dat
Op het Frits leer je klassikaal, in (project)groepjes 
én zelfstandig. We gebruiken vooral boeken. 
Laptops en online zetten we in op het moment dat 
het nodig is. En leren doen we zowel binnen de les 
als erbuiten. Regelmatig zijn er excursies, gast-
sprekers en evenementen, zoals het Frits Festival 
en toneelvoorstellingen. Leuk én leerzaam!

Leren leren
Leren moet je ook leren. Zo vanzelfsprekend is 
het allemaal niet. Daar besteden we veel aandacht 
aan. Belangrijk daarbij vinden we dat je zelf 
verantwoordelijkheid leert nemen en zelf de  
regie voert over je leren.

Om hiervoor te zorgen, gebruiken we onder 
andere een planagenda. Superhandig; in je 
planagenda noteer en plan je zelf je huiswerk. 

 “Ik keek heel erg op tegen de overstap, 
 maar al na een week voelde ik me echt 

 thuis op het Frits.” 
MILA  |  2 VWO

OVER MENEER FRITS

Meneer Frits (Frits Philips) werd geboren 
in 1905 en studeerde af aan de TU van 
Delft als werktuigbouwkundig ingenieur. 
Niet veel later vervulde hij een rol als 
onderdirecteur bij Philips en was hij 
lid van de directie. Meneer Frits werd 
uiteindelijk president van het grote 
elektronicaconcern.

Zijn grote betrokkenheid bij PSV vormde 
de rode draad in het leven van meneer 
Frits. Hij is honderd jaar geworden 
en ontving tijdens zijn leven tal van 
onderscheidingen vanwege zijn inzet, 
ambitie en betrokkenheid op sociaal 
en sportief vlak. Meneer Frits is een 
voorbeeld voor ons allemaal. Inzet, ambitie 
en betrokkenheid staan ook op het  
Frits centraal!



MAVO, HAVO, 
ATHENEUM EN 
GYMNASIUM
Wat valt er te kiezen?

Op het Frits valt heel wat te kiezen! 
Een van de eerste keuzes is je 
opleidingsniveau. Nou ja kiezen…  
Het advies van je basisschool bepaalt  
je opleidingsniveau. Heb je minimaal 
een mavo-advies (vmbo-t), dan ben  
je van harte welkom op het Frits!

Doorstromen kan altijd
Op basis van jouw advies, plaatsen we je in een 
mavo-, mavo/havo-, havo-, havo/vwo-, vwo- of 
gymnasiumbrugklas. Vanuit de verschillende 
niveaus kun je doorstromen naar een ander 
onderwijsniveau.

Dakpanklas?
Het is belangrijk dat je snel op het juiste niveau zit. 
Maar het is niet altijd meteen duidelijk welk niveau 
dat is. Daarom zijn er op het Frits dakpanklassen: 
mavo/havo en havo/vwo. In deze klassen krijg je 
les op het hoogste niveau, maar krijg je cijfers op 
beide niveaus. Zo ontdek je wat het beste bij je 
past.

Wat kun je ermee?

Mavo 
leidt op voor het mbo. Na het mbo kun je kiezen 
voor heel veel uitvoerende beroepen.

Havo
leidt op voor het hbo. Na het hbo kun je 
kiezen uit leidinggevende functies bij bedrijven  
of de overheid.

Atheneum en gymnasium (vwo)
leiden op voor de universiteit. Met een 
universitaire opleiding ga je meestal 
wetenschappelijk werk of onderzoekswerk doen.  
Op het gymnasium krijg je ook klassieke talen, 
zoals Latijn en Grieks.

 “Op het vwo kan ik zelfstandig  
 werken, maar krijg ik ook hulp 

 als ik dat nodig heb.” 

BENIEUWD 
NAAR ONZE 
RAPPORT-
CIJFERS?
Check Scholen 
op de kaart via:

LUUK  |  1 VWO



DOEN WAAR
JE GOED IN BENT
En wat je leuk vindt natuurlijk

Wij zijn benieuwd naar jouw talenten. 
Op het Frits kun je ze ontdekken 
en ontwikkelen in een inspirerende 
leeromgeving. Er zijn veel mogelijkheden 
om te ontdekken waar je goed in bent en 
wat je leuk vindt. Doe je mee?

We doen het samen!
Je ziet het: er is veel te kiezen, te ontdekken  
en te doen op het Frits. Veel activiteiten doen  
we met alle leeftijden en opleidingsniveaus door 
elkaar. Een soort minisamenleving dus, want  
ook daar leer je veel van.

Programmeer-, robotica- en 
technologieliefhebber? Op onze 
(Brainport)school ontdek je of er  
een wetenschapper in jou schuilt. 

Volg dan extra voetbal-, hockey- 
of tennistraining op High School 
Eindhoven. Maximaal resultaat, 
zowel op het veld als op school.

GEK
VAN SPORT?

Als cultuur jouw ding is, zit je goed op 
het Frits! Je kunt extra muziek-, teken- 
en handvaardigheidslessen volgen en je 
bent welkom op ons schooltoneel, de 
Scènefabriek.

GEVOEL
VOOR DRAMA?

IN JOU

ONTDEK DE
WETENSCHAPPER

ONTDEK JE TALENT!



De wereld is groter dan Eindhoven. 
Daarom is internationalisering een 
belangrijk thema op het Frits: kies 
voor een extra taal en ga mee naar  
het buitenland.

Duurzaamheid vinden we 
belangrijk op het Frits. Daarom 
kun je meedoen aan allerlei 
activiteiten en excursies rondom 
dit thema.

VERLEG

DOE MAAR

JE GRENZEN

DUURZAAM

Het Frits is een Brainportschool en 
werkt samen met bedrijven in de regio. 
Er zijn allerlei programma’s om kennis 
te maken met het ondernemerschap.

ONDERNEEM
HET MAAR

 “Het gaafste aan ons schoolgebouw 
 vind ik de supermooie gymzaal 

 waarin we kunnen sporten.” 
OLAF  |  2 HAVO



 “Op het Frits kun je kiezen wat 
 je leuk vindt. Er zijn zo veel 
 mogelijkheden, dat er voor 

 iedereen wel iets tussen zit.” 
GEORGINA  |  1 MAVO

Een beeld zegt meer dan duizend 
woorden. Wil je meer leren over 
fotografie met je smartphone?  
We hebben er een speciale 
talentrichting voor.

De wereld om ons heen is soms moeilijk 
te begrijpen. En kun jij fake news  
van echt nieuws onderscheiden?  
De modules Burgerschap en Media-
wijsheid bereiden je hierop voor. 

BRENG HET

BURGERSCHAP

IN BEELD

& MEDIAWIJSHEID

Als jij wilt meepraten en -schrijven, 
kies dan een van de keuzemodules 
Schoolkrant of Debatteren.

MEEPRATEN
EN -SCHRIJVEN



JE KUNT OP
ONS REKENEN
Altijd!

Om lekker te kunnen leren, moet 
je lekker in je vel zitten. Logisch, 
maar niet altijd vanzelfsprekend. 
Daarom besteden we op het Frits 
veel aandacht aan begeleiding. We 
coachen je en je kunt op ons rekenen. 
En als het nodig is, betrekken we je 
ouders erbij.

Je mentor 
Je mentor is het eerste aanspreekpunt als je 
(extra) begeleiding of ondersteuning wilt. In 
de brugklas is het ook je mentor die je coacht 
en ervoor zorgt dat je je snel thuis voelt. Hij 
of zij heeft alle aandacht voor jou én voor de 
groep, bespreekt hoe het met je gaat en houdt 
je studieresultaten in de gaten. Tijdens de 
mentorlessen begeleidt je mentor je in het  
leren en plannen. Ook het contact met je  
ouders gaat via je mentor.

Hoe kunnen we je extra helpen?
Soms heb je wat extra’s nodig om lekker in je vel te 
zitten. Dat snappen we en we hebben er van alles 
voor geregeld. Zo kun je op het Frits de volgende 
trainingen volgen: sociale vaardigheidstraining 
(SOVA), training omgaan met faalangst (TOF) 
en training omgaan met examenvrees en faalangst 
(TROEF).

WAT LEVERT HET 
FRITS JOU OP?
• Een superfijne schooltijd met een  
 heleboel plezier en nieuwe vrienden  
 en vriendinnen
• Een perfecte voorbereiding op  
 de toekomst; kennis, vaardigheden,  
 zelfvertrouwen en zelfbewustzijn
• En last but not least: 
  een waardevol diploma! 

 “ Ik voelde me in de brugklas 
 gehoord en gezien door mijn mentor. 

 Hierdoor was de brugklas veel 
 minder spannend dan ik dacht.” 

LOTTE  |  2 VWO

Daarnaast kun je leren hoe je het beste omgaat 
met stress. Als je wat extra ondersteuning wilt, 
zijn er hulplessen voor alle vakken. En zoek je een 
rustige plek om huiswerk te maken, maak dan 
gebruik van de huiswerkklassen.

Tot slot staat er op het Frits een ondersteunings-
team voor je klaar om te kijken hoe we jou hulp  
op maat kunnen bieden, bijvoorbeeld bij dyslexie 
of een andere diagnose. Wil je hier vooraf al  
meer over weten, neem dan contact op met
Claudie Verspaandonk via vec@fritsphilips.eu.

mailto:vec%40fritsphilips.eu?subject=


NAAR HET FRITS!
Ben je er nog? Mooi, dan 
nodigen we je van harte uit  
voor een nadere kennismaking. 
Dit zijn de mogelijkheden:

Informatieavond met minilessen
18.30 - 21.00 uur
 
Proeflessen Frits Junior groep 8
14.00 - 15.30 uur | schrijf je in!
 
Open Avond 
18.00 - 21.00 uur

Open Dag
10.00 - 13.00 uur

Proeflessen Frits Junior groep 7
14.00 - 15.30 uur | schrijf je in!

Blik op Frits basisschoolbezoeken 
Elke donderdag tot aan de aanmelddagen 
(op afspraak) 

Een keertje zelf rondkijken op het Frits? 
Neem contact met ons op

DI 15
NOV
2022

ZA 21
JAN
2023

WO 12
APR
2023

23&30
NOV
2022

VR 20
JAN
2023

Onze kernwaarden beschrijven 
waar we voor staan en waar we voor 
gaan. We hebben drie kernwaarden, 
die samen een heldere zin vormen:

LEREN
VOOR HET
LEVEN
BEGINT
BIJ JEZELF,
MAAR
DOEN WE
SAMEN.
Leren voor het leven…
Op het Frits Philips draait het om jouw 
persoonlijke ontwikkeling. In onze school 
stimuleren we groei op het gebied van kennis, 
zelfkennis en vaardigheden. Je leert daarom voor 
een schooldiploma én voor de rest van je leven.

…begint bij jezelf…
Verantwoordelijkheid nemen betekent initiatief 
nemen, op zoek gaan naar oplossingen, fouten 
mogen maken, daarvan leren en volhouden. Je 
hebt niet altijd invloed op wat er gebeurt, maar  
wel op hoe je daarop reageert. Door eigen keuzes 
te maken, neem je de regie over je ontwikkeling.

…maar doen we samen.
Samen maken we de school. We vinden het 
belangrijk om elkaar te leren kennen en in elkaar 
te investeren. We respecteren verschillen en 
werken aan een goede balans tussen ‘rekening 
houden met de groep’ en ‘eigenheid behouden’.  
Zo biedt de school in onderlinge verbondenheid 
een prettige omgeving voor leerlingen, ouders  
en medewerkers.

MEERWETEN OF INSCHRIJVEN



AANMELDING
& TOELATING
Ben je eruit en kies je voor het Frits? 
Leuk, wij kijken nu al uit naar je  
komst. Aanmelden kan tijdens een  
van de aanmeldingsdagen in de week 
van 6 t/m 10 maart 2023. Kijk op  
de website voor actuele informatie.  
Goed om te weten: we loten niet  
op het Frits. Heb je minimaal een 
mavo-advies (vmbo-t), dan ben je  
van harte welkom.

Heb je nog een vraag?
Stuur een e-mail naar een van onze 
brugklascoördinatoren als je nog vragen  
hebt of aanvullende informatie wenst. 

Coördinatoren aanname brugklasleerlingen
Mw. Annemiek Slob | slo@fritsphilips.eu
Mw. Marly de Laat | laa@fritsphilips.eu

Leerlingcoördinator brugklas
Mw. Inge van Dinteren | din@fritsphilips.eu

 “ Op het Frits heb ik vriendinnen 
 voor het leven gemaakt.” 

VRAGEN?LAAT HET ONSWETEN!

LINN  |  4 VWO

mailto:slo%40fritsphilips.eu?subject=
mailto:laa%40fritsphilips.eu?subject=
mailto:din%40fritsphilips.eu?subject=


SAMEN KOM JE VERDER

Frits Philips 
mavo • havo • atheneum • gymnasium
Avignonlaan 1
5627 GA Eindhoven

W fritsphilips.eu
T 040 - 241 28 44
E info@fritsphilips.eu

Informatieavond met minilessen
18.30 - 21.00 uur
 
Proeflessen Frits Junior groep 8
14.00 - 15.30 uur | schrijf je in!
 
Open Avond 
18.00 - 21.00 uur

Open Dag
10.00 - 13.00 uur

Proeflessen Frits Junior groep 7
14.00 - 15.30 uur | schrijf je in!

Blik op Frits basisschoolbezoeken 
Elke donderdag tot aan de aanmelddagen 
(op afspraak) 

Een keertje zelf rondkijken op het Frits? 
Neem contact met ons op

DI 15
NOV
2022

ZA 21
JAN
2023

WO 12
APR
2023

23&30
NOV
2022

VR 20
JAN
2023

http://fritsphilips.eu

