
 

 
 

Hartelijk welkom op onze open dag! 
Tijdens de open dag kun je kennismaken met medewerkers en leerlingen van de school. Ook 
kun je een goede indruk krijgen van de sfeer, het onderwijsaanbod en allerlei activiteiten die 
jaarlijks georganiseerd worden op het Stellingwerf College. 
 
We nodigen je uit om overal een kijkje te nemen. Op het Stellingwerf College is veel te kiezen, 
zo denken we dat er voor alle leerlingen een passend aanbod is.  
Voor leerlingen met extra talent en die duidelijk wat meer aankunnen, bieden wij verrijkt vwo 
aan. Heb je interesse in onderzoeken en ontwerpen, neem dan eens een kijkje in de 
Technasium-werkplaats. 
 
Ligt je talent of belangstelling bij beroepsgericht, breng dan een bezoek aan de studio van 
Media, Vormgeving en ICT, de werkplaatsen in het vmbo of het zorg & welzijn plein.  In het 
programma vind je een overzicht en een plattegrond van alle activiteiten. 
 
Welke activiteiten zijn waar te vinden? 
Het schoolgebouw bestaat uit vijf (kleine) gebouwdelen. Op de eerste verdieping zijn 
loopbruggen waardoor je gemakkelijk van het ene naar het andere gebouw kunt gaan. Alleen 
voor het sportcomplex moet je even buitenom lopen. Bij de ontvangst en in ieder gebouwdeel 
zijn gidsen aanwezig om vragen te beantwoorden. Zij leiden je ook met plezier rond. Je kunt 
natuurlijk ook samen met je ouders rondgaan. 
De (les)activiteiten worden per gebouwdeel met de letters A, B, C, D en E en op de plattegrond 
aangegeven. 
 
Ontvangst 
Bij binnenkomst via de hoofdingang gebouw B ontvang je een leuke attentie van ons 
 
 
 
 
 



Gebouw A  
Theorievakken   
A109 Aardrijkskunde Geo Battle en werkstukken en informatie over diverse 

projecten  
A108 Informatica ontdek de code achter een website 
A107  Wiskunde doe zelf mee aan verschillende wiskunde -en rekenopdrachtjes 
A106  Geschiedenis tentoonstelling van historische voorwerpen en een quiz 
A104  Economie en Bedrijfseconomie het maken van een economische puzzel 
A105A Maatschappijkunde, mens en maatschappij en 

maatschappijwetenschappen indrukken van excursies en projecten 
MAS informatie over maatschappelijke stages en schoolstewards via  
het project vrijwilligerswerk  

A105B  Filosofie interactief programma waarbij leerlingen en ouders worden uit- 
gedaagd stelling te nemen in filosofische vraagstukken 

A103 Leerlingen in Debat over politieke en maatschappelijke vraagstukken       
 
Studieplein A uitleg door brugklascoördinator en studielandschap medewerker over 

de gang van zaken in de brugklas. 
Plein A Demonstratie van de kluisjes 
Leren is eindeloos workshops die op vrijdagmiddag worden gegeven 
 
Gebouw B beneden 
Talen en kunstvakken  
Hal  Expositie van werkstukken van leerlingen (kunstvakken) 
Aula  Wereldreis langs de vakken Nederlands, Engels, Frans, Duits en Spaans 
B001  Muziek kom muziek luisteren en maken in het muzieklokaal 
 
Gebouw B boven  
Aula boven  Impressie van het werkweekaanbod van de school  

Informatie over het ondersteuningsaanbod op het Stellingwerf College  
B101/102 Kunstvak Tekenen houdt open atelier/ expositie van werk van leerlingen  
B103  Kunst kijken en beleven bij CKV 
B104  Welkom in de Studio van Media, Vormgeving en ICT 
 
Gebouw C boven  
Natuurwetenschappelijke vakken  
Plein C 
Informatie over verrijkt vwo uitdagend onderwijs voor getalenteerde leerlingen 
Decanaat    keuze- en studievoorlichting voor instromers in de 

bovenbouw van mavo, havo en vwo  
 
C110 Biologie activiteiten: proefjes en praktische opdrachten, waar je zelf aan mee 

kunt doen  
C111 Demonstratie Reanimatie en AED-training 
C112 Natuur-/scheikunde je kunt hier zelf aan de slag  
C113 Natuur-/scheikunde met spannende proefjes 



Gebouw D boven  
Beroepsgerichte vakken  
D101 Technasium werkplaats: demonstraties en voorlichting over het vak 

Onderzoeken en Ontwerpen  
D002  T & D Technologie en Duurzaamheid keuzevak informatietechnologie 

voor mavo 3 en 4  informatietechnologie  
D102/D103 Zorg & welzijn-plein hapjes proeven in de grootkeuken en het restaurant  

bij zorg & welzijn 
Badzout maken. Demonstraties van haar-, hand-, huid- en babyverzorging  
bij welzijn  
Wiskunde voor basis en kader uitleg van de link tussen wiskunde en de 
praktijkvakken 

 
Gebouw D beneden  
Hal beneden: informatie over beroepsgericht en groen  
D002 Techniek hier kan je zelf een fotolijstje maken 
D003  Praktijkopdrachten in de werkplaats van Productie, Installatie en Energie  

Informatie over de keuzevakken in beroepsgericht  
D004  Praktijkopdrachten in de werkplaats Bouw, wonen en interieur  
 
Gebouw E er worden rondleidingen verzorgd in E voor leerlingen beroepsgericht 
 
Sport 
Om het sportcomplex te bezoeken moet je even buitenom lopen 
In het sportcomplex kun je kijkje nemen in de fitnessruimte en twee sportzalen  
E002  Tafeltennis, unihockey en basketbal  
E003  Klimwand, tokkel- en tumblingbaan 


