
WHAT’S NXT
NXT Doorn is een kleine school met 
320 leerlingen. Wij als team staan elke 
dag klaar om jou zo goed mogelijk te 
begeleiden. We vinden belangrijk dat 
jij ontdekt wie jij bent. Jij bent eigenaar 
van jouw leerproces. Zo ontwikkel 
je zelfstandigheid en zelfvertrouwen 
en haal jij het maximale uit jezelf. Wij 
zorgen voor een veilige en uitdagende 
leeromgeving. 

NXT Doorn
Frans van Dijklaan 2
3941 KD DOORN
0343-412196

www.nxt.eu/nxt-doorn
info-doorn@nxt.eu
Facebook: /nxtdoorn
Instagram: @nxtdoorn/
Twitter: @nxt_doorn

Opleiding(en):
Havo, vmbo-tl/mavo

Opleidingsvariant(en):
Mavo+, Havo+, Vmbo-tl (mavo)/
havo brugjaar, Mavokans, Havokans, 
Opleidingshuis (MBO en HBO)

Extra aanbod:
Dans, Kunst/Cultuur, Zang/Muziek, Media en 
ontwerp, Science/Technologie, 
Robotica/Programmeren, Kookklas, 
Sportklas, Ondernemers-/Businessklas, 
Laptop-/tabletonderwijs, 
Huiswerkbegeleiding, 
Extra ondersteuning/bijzondere begeleiding, 
Leerwegondersteuning (LWOO), 
Extra examenvakken, Mbo-samenwerking,  
Hbo-samenwerking, Mavo- en havokans

Onderwijsconcept:
Algemeen

Levensvisie:
Openbaar

Aantal leerlingen:
320

Voor meer informatie:
Wouter van Ark coördineert 
de aanmeldingen. Hij is 
bereikbaar op wark@nxt.eu 

NXT CHOICES
Op NXT Doorn kies je elke periode een 
Talentklas. Dat kan zijn sport, expressie, 
ondernemen, programmeren, koken & 
bakken, visagie, club denksport, mens 
& gezondheid, muziek of dans. In de 
Talentklassen ontdek je wat jouw skills zijn. 
Vanaf leerjaar 3 volg je het beroepsvak dat 
onderdeel is van de vernieuwde leerweg 
binnen het VMBO.
Naast de gewone lessen bieden we je iedere 
dag flexuren aan. Jij kiest wanneer je welke 
flexuren gaat doen. Je kunt daarbij kiezen 
uit vakhulpuren, ICT-uren, stilte-uren of 
werkuren.

NXT STEP
Op NXT heb je echt wat te kiezen en we 
geven je alle ruimte om je eigen talenten te 
ontdekken en verder te ontwikkelen.  
Zet de NXT STEP naar jouw toekomst!

KEUZEGIDS VOOR LEERLINGEN IN GROEP 7/8 VAN HET BASISONDERWIJS EN HUN OUDERS

Kleine school, 
grote betrokkenheid

NXT Doorn

• Mavokans
• Mavo
• Havokans
• Havo
School voor dromers, 
denkers en doeners van 
nu èn de toekomst.

VMBO MAVO HAVO 
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