
Kom naar onze open dag
op zaterdag 4 februari 2023 van 9.30 tot 14.00 uur

De informatieavond voor ouders/verzorgers 
is op dinsdag 7 februari 2023 van 19.30 tot 21.30 uur

Jij staat centraal. 
We helpen je jezelf te 
ontwikkelen op een 

manier die bij jou past. 
Je kunt kiezen uit veel 

activiteiten om je talenten 
te ontdekken en verder 

uit te bouwen.

We werken vaak digitaal 
op iPads, waardoor je 
opdrachten op 
je eigen niveau  

kunt maken. 

Onze school staat 
bekend om de warme 
sfeer. Onze mentoren 

en docenten 
begeleiden je graag.

We dagen je uit 
het maximale uit 

jezelf te halen.

Bezoek onze website 
www.griftland.nl 
voor meer informatie over onze 
school en het brugklasjaar. Hier 
kun je ook een virtuele wandeling 
door onze school maken. 

Volg ons op social 
media voor het laatste nieuws
en leuke filmpjes!

Samen 
bouwen we 
aan jouw 
toekomst!

We werken 

aan een 

leefbare 

wereld; een 

wereld waar 

we zuinig 

op moeten 

zijn.

Samenwerken 

vinden we 

belangrijk, 

zo leer je van 

elkaar.

Onze 

lessen zijn 

interactief 

en 

uitdagend.

We 

helpen 

je te 

groeien.

Schrijf je in voor 
onze open lesmiddag
op woensdag 11 januari of
15 februari 2023 
van 14.00 tot  
16.00 uur via onze 
website of 
deze QR-code:

Christelijke school voor mavo/havo/vwo 
Noorderweg 79 - 3761 EV Soest  

035 - 609 82 00 - mail@griftland.nlDeze flyer is gedrukt op 100% gerecycled papier



stergenkunde 
sterrenkunde

Er is keus 
genoeg. 
Wat past 
bij jou? 

Daag jezelf uit met 
Cambridge Engels, 
de Business Class, 
de debatclub of  
bètawedstrijden.

Probeer 
een les 
sterrenkunde
of Spaans.

Ga aan de slag 
met ICT: drones, 
VR, robots en 3D 
printen. Of sluit je 
aan bij het iTeam.

Laat van je horen 
en kom bij de 
leerlingenraad, 
sportraad, GSA of 
het Eco-team.

Leef je uit 
op het
brugklaskamp.

Doe mee met het 
muziektheater en 
workshops zoals films 
maken, grimeren,  
gitaarspelen of  
speksteen snijden.

Kies uit zes 
sporttoernooien 
en ga mee  
schaatsen of 
zeilen.

Doe examen 
in hand-
vaardigheid, 
tekenen of 
muziek.

Vaar mee met de 
Griftland Solar Boat 
of zet je in voor 
een goed doel.

Ga mee op 
excursies 
naar NEMO, 
Van Gogh 
en nog veel 
meer.  

Reis mee naar 
Parijs, Praag,  
Berlijn of de  
Ardennen.

Haal twee 
diploma’s in 
zes jaar met 
mavo XL.

Kies voor 
extra uitdaging 
en ga naar
vwo Xtra.


