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Voorwoord

De keuze voor een school in het voortge-
zet onderwijs is een van de belangrijkste 
keuzes in je leven. Niet alleen omdat je er 
de komende jaren veel tijd gaat door-
brengen, maar ook omdat het voor een 
groot deel je toekomst bepaalt. 

Welke school past bij jou? Wat wil je, wat 
kan je? Het zijn belangrijke vragen. Was 
het onderwijs op de basisschool voor ie-
dereen grotendeels gelijk, het voortgezet 
onderwijs is er in verschillende soorten en 
maten. Er valt veel te kiezen. Deze school-
keuzegids helpt jou en je ouders daarbij. 
Je vindt er algemene informatie over de 
eerste jaren op het voortgezet onderwijs 
en de scholen uit de regio stellen zich aan 
je voor. Je vindt er ook de data van open 
dagen en adresgegevens. Kijk vooral ook 
op de website van de scholen voor meer 
en actuele informatie. 

We hopen dat je zo een goed beeld 
krijgt van de verschillende scholen in het 
voortgezet onderwijs en dat het je helpt 
de juiste keuze te maken voor je vervolg-
opleiding. 
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Een gevaarlijke vorm van epilepsie zorgt ervoor dat  
Sara veel dingen niet kan of mag. Dat kan behoorlijk 
frustrerend zijn. Door te benadrukken wat ze wél  
kan, gaat haar zelfvertrouwen met danspassen  
vooruit. Als je zo ziek bent als kleine Sara, heb je  
dat vertrouwen hard nodig.

Sara’s 
zelfvertrouwen gaat 

met danspassen 
vooruit

Kijk voor actuele projecten
en referenties op

www.pthgroep.nl

Harm Smidswei 9  |  9298 RE Kollumerzwaag  |  T 0511 460 200  |  E info@pthgroep.nl

PTH Groep biedt vanuit drie afdelingen een complete oplossing voor 
audiovisuele communicatie.

PTH AV & ICT 
Biedt communicatieoplossingen met de synergie van audiovisuele, 
informatie- en communicatietechniek.

PTH INSPIRATIECENTRUM
Toont hedendaagse en toekomstige technieken voor het onderwijs, 
de overheid en de zakelijke markt.

PTH RENTAL
Ondersteunt al uw evenementen met audiovisuele faciliteiten. 
U heeft de boodschap, wij de techniek.
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Scholieren aan het woord:

BART
Gedraag je niet zoals je op je oude school 
deed. Dus niet rennen en geen tikkertje of 
andere spelletjes doen. Ga niet huilen als ze je 
brugpieper noemen, dat vinden ze alleen maar 
leuk en dan houden ze nooit weer op. Maak je 
breed en loop met opgeheven hoofd. Zo zie je 
er zelfverzekerd uit. Verder moet je je niet al 
te druk maken. Je bent echt niet de enige die 
nieuw is op school. Gewoon jezelf zijn, doe je 
niet anders voor dan je bent.

ANNA
Ik vond de brugklas in het begin best een 
beetje eng. Ik zit op een grote school met veel 
leerlingen en heel veel lokalen. Maar al snel 
wist ik alles te vinden. Als je school kluisjes 
heeft, moet je echt eentje huren. Superhandig, 
want die boeken zijn zwaar! Ik heb een paar 
nieuwe vriendinnen gemaakt en we hebben 
het altijd erg gezellig.

KOEN
De brugklas vond ik echt niet leuk. Twee jon-
gens zaten me vaak te pesten. Gelukkig had 
ik een paar leuke vrienden en ik heb er veel 
over gepraat met mijn mentor. Hij gaf me wat 
tips om voor mezelf op te komen. Nu is er niks 
meer aan de hand. Ik heb zelfs een vriendinne-
tje waar ik iedere dag mee naar school fiets.

SOPHIE
Op de middelbare school heb je elk uur een 
ander vak en een andere leraar. Dat is echt 
veel leuker dan op de basisschool. Ieder uur 
van klas wisselen vind ik fijn. Even rondlo-
pen na een uur lang stilzitten en luisteren... 
Ik kende niemand, maar iedereen was echt 
hartstikke aardig. Je wordt heel erg geholpen 
met alles, dus je hoeft nergens zenuwachtig 
voor te zijn.
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hoe is het 
op de

middelbare 
school?

Kijk, als je een oudere broer of zus of vrienden hebt die al naar de middelbare school gaan, 
dan vraag je die gewoon het hemd van het lijf. Maar als je die niet hebt? Geen nood! 
Deze scholieren hebben handige tips voor je.  

Voor veel kinderen is het leuk en spannend tegelijk: een nieuwe 
school! De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 
is soms een grote stap. Zeker voor kinderen met een extra zorgvraag. 
De verandering van één juf naar docenten in verschillende klassen, 
plannen van huiswerk, grotere zelfstandigheid of het omgaan met 
nieuwe klasgenoten kan moeilijk zijn. Ook als ouder is het een hele 
overgang! In een jaar tijd verandert je kind in een echte puber. Dat 
vraagt om loslaten en vertrouwen geven. Maar ook om begrenzen, 
controleren en stimuleren. 

“Lieke zag er tegenop om naar de brugklas te gaan”

Zo ook Lieke van 12 jaar. Zij zag er tegenop om naar de brugklas te 
gaan. Ze heeft daarom bij ons een korte training sociale vaardigheden 
gevolgd, waarin ze bijvoorbeeld leerde hoe ze op een groepje 
onbekende kinderen kon afstappen om contact te maken. Dat gaf 
Lieke zelfvertrouwen. De ouders van Lieke hebben met onze pedagoog 
hun zorgen omtrent de kwetsbaarheid van hun dochter besproken en 
plannen gemaakt om dit in de zomer te kunnen oefenen. De ouders 
en Lieke zijn vol goede moed gestart aan het brugklas-avontuur en het 
gaat goed met Lieke. De eerste vriendinnen zijn gemaakt!

We helpen ook kinderen die meer ondersteuning nodig hebben. In 
onze zorg verbinden we thuis en school met elkaar. Dat zijn immers de 
belangrijkste leefwerelden van een puber. Dit betekent dat we zo nodig 
even op school meekijken hoe het gaat, of dat we andersom thuis een 
aantal tips geven. Soms zijn de zorgen groot en dreigt de ontwikkeling 
echt in gevaar te komen. Kinderen laten in de puberteit vaak voor het 
eerst grotere problemen zien, omdat ze het meer op eigen kracht en 
verantwoording moeten doen. Met dezelfde betrokkenheid bieden we 
dan diagnostiek en behandeling aan. Wij geven graag dat steuntje in de 
rug aan puber, ouders en school. 

Voor nu, succes bij het kiezen van een leuke nieuwe school!

Sandra Russell

Jouw kind naar het voortgezet onderwijs

Sandra Russell
Sandra is pedagoog en werkzaam bij Cedin

Thuis en school  
worden op elkaar afgestemd

  zorg@cedin.nl

Sociale vaardigheidstrainingen
 
 Laagdrempelige trainingen voor 
kinderen die een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken.

Wat leer je tijdens een training?

  Voor jezelf opkomen

  Jezelf presenteren

  Ja en nee durven zeggen

  Samenwerken met anderen 

Ook vertellen we hoe je als ouder 
je kind kunt ondersteunen om deze 
vaardigheden eigen te maken.

> Persoonlijk contact

> Meteen aan de beurt

>  Zorg voor het kind en zijn omgeving

 www.cedin.nl   088 0200 300

Wil je weten wat wij nog meer 
voor je kunnen betekenen?
Wij helpen wanneer opgroeien een 
uitdaging is. Kijk op www.cedin.nl

ADVERTORIAL
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Voor je het weet is de zomer-
vakantie voorbij. En daar ga 
je dan, voor het eerst naar de 
middelbare school! Met een paar 
vrienden en vriendinnen van de 
lagere school, maar misschien 
ook alleen. Misschien ga je naar 
een school in je woonplaats, 
misschien moet je wel een stuk 
reizen met de fiets, bus of trein. 
Welke school het ook wordt, je 
gaat een ontzettend toffe tijd 
tegemoet. Al zal het best even 
wennen zijn, want alles is an-
ders. Wat kun je zoal verwach-
ten? Je leest het hier! 

Naar de middelbare school:
Wat verandert er allemaal? 

6

Je bent weer de jongste 

Brugpieper! Je zult het de eerste weken 

vaak horen. Niks van aantrekken. Ge-

woon knikken en lachen. Want wie het 

ook zegt: hij of zij is ook brugpieper 

geweest! En volgend jaar roep jij dat 

gewoon naar de nieuwkomers. Boeiuh!

Druk!

Je hebt andere schooltijden dan je 

gewend bent. Soms ben je om één 

uur al vrij, soms moet je tot vijf uur 

naar school. Ook krijg je andere 

en méér vakken. En had je op de 

basisschool één juf of meester, op 

je nieuwe school heb je meerdere 

leraren. Voor elk vak een andere. 

Ook zit je niet meer in één en 

hetzelfde lokaal: voor elk vak moet 

je verkassen naar een ander lokaal. 

Eigenlijk best lekker, zo kun je even 

de benen strekken. 

Op je nieuwe school weten 
ze dat het voor jou een hele stap 
is van de basisschool naar de 
middelbare school. Waar je ook 
naartoe gaat: je nieuwe school 
helpt je om deze stap 
gemakkelijker voor je te maken.

Veel meer huiswerk 
Je krijgt meer vakken. En meer 

vakken = meer huiswerk! Zet je 
huiswerk meteen in je agenda 
en begin direct als je thuis-

komt aan je huiswerk. Oké, je 
mag best even een kwartiertje 
relaxen. ’s Avonds laat nog aan 
je aan je huiswerk beginnen, is 

niet echt handig. Ga ergens zit-
ten waar je niet afgeleid wordt. 
Neem je mobiel niet mee en zet 

de chat op de computer uit. 
Vergeet niet regelmatig even 

te pauzeren. Da’s goed voor je 
concentratie. 

Weer nieuwe vrienden maken Het leuke van een nieuwe school is dat er allerlei leeftijdsgenoten rondlopen die je niet kent. Dat betekent dat je nieuwe vrienden kunt maken! Da’s he-lemaal niet zo moeilijk, want iedereen is nieuw en wil vrienden maken. Hoe? Wees aardig, stap gewoon op iemand af die je leuk lijkt of ga in de les naast iemand zitten en maak een praatje. 

ReizenAls je in je woonplaats naar een nieuwe school gaat, dan verandert er niet zo veel voor je. Maar als er in jouw dorp of stad geen middelbare school is, moet je reizen. Met de fiets, de bus of trein. Oefen de route een paar keer voordat je écht voor het eerst naar school gaat. Dat scheelt op je eerste schooldag al een hoop stress.  

7
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Iedereen heeft een talent. Jij 
dus ook. Misschien weet je 
al waar je goed in bent, of 
misschien ben je nog druk 
bezig om dat te ontdekken. 

De middelbare school kan je 
helpen je talent te ontwik-
kelen, of erachter te komen 

waar jouw talent ligt. 

Wat is jouw talent?

1 Waar krijg je energie van?
2 Wat doe je met plezier? 
3 Waarvoor wordt jouw hulp gevraagd? 
4 Wat gaat jou het gemakkelijkst af? 
5 Wanneer vliegt de tijd voorbij?
6 Wat doe je in je vrije tijd? 
7 Waar word je enthousiast van?
8 Waar ben je trots op? 
9 Waar krijg je complimenten over? 

Wil je weten wat 
jouw talent is? De volgende vragen kunnen je helpen: 

WAT IS TALENT EIGENLIJK? 
Talent is het vermogen om iets heel goed 
te kunnen. Er zijn allerlei talenten. Je kunt 
bijvoorbeeld goed zijn in sport, in taal, in 
rekenen, in dansen of in een hobby. 

TALENT = BEROEP
Vaak bepaalt je talent wat je later wilt worden. 
Ben je goed in verkopen? Dan wil je later 
vast een eigen winkel runnen of ondernemer 
worden. Ben je goed in Frans, dan wil je mis-
schien als leraar Frans voor de klas staan. Ben 
je goed in timmeren, dan ga je wellicht je geld 
verdienen als timmerman. En help je graag 
mensen, dan is verpleegster worden misschien 
iets voor jou.  

MOTIVATIE
Talent alleen is niet genoeg. Je moet ook 
gemotiveerd zijn om je talent te ontwikkelen. 
Hoe meer je piano speelt, hoe beter je wordt. 
Hoe vaker je voetbalt, hoe beter je wordt. 
Hoe vaker je Engels spreekt... nou ja, je snapt 
hoe het werkt. Talent en motivatie hebben 
invloed op elkaar: als je ergens goed in bent, 
vind je het leuk om te doen. 

TIP: Vraag anderen (je ouders, broers en/
of zussen, vrienden en vriendinnen) naar je 
talenten.

Kies de school die bij jou past! 

Een school kiezen doe 
je niet zomaar. Je wilt 

natuurlijk naar een leuke 
school, maar vooral ook 

een goeie. Een school waar 
je goed onderwijs krijgt, 

zodat je over een paar jaar 
je eindexamen kunt halen. 
Hoe je erachter komt of een 

school goed is én bij jou 
past? Daar zijn verschillende 

manieren voor!

WEBSITE 
Als je vooraf meer wilt weten over een be-
paalde school, dan kun je op de website van 
de betreffende school kijken. Daarop staat 
veel informatie. 

OPEN DAG / INFORMATIEAVOND
Veel scholen organiseren speciale informa-
tieavonden of open dagen voor, zodat je 
alvast een kijkje kunt nemen en de sfeer kunt 
proeven. 

PRESTATIES
Op www.scholenopdekaart.nl vind je veel 
informatie over het presteren van een school. 
Je kunt er scholen met elkaar vergelijken, 
bijvoorbeeld op leerlingtevredenheid, tevre-
denheid van ouders, veiligheid, ouderbijdrage, 
groepsgrootte of het oordeel van de onder-
wijsinspectie. 

SCHOOLGIDS 
Scholen zijn verplicht een schoolgids uit te 
brengen. In zo’n gids staan veel zaken die bij 
het kiezen van een school belangrijk zijn: de 
uitgangspunten en doelstellingen, de manier van 
lesgeven, maar ook lestijden en vakantieroos-
ters. In de gids staat ook of de school speciale 
programma’s heeft voor leerlingen die extra hulp 
nodig hebben, voor topsporters, voor hoog-
begaafde leerlingen, ten aanzien van tweetalig 
onderwijs of voor wat betreft muziek en dans. 

TOEZICHTKAART
Wat is het percentage zittenblijvers en wat zijn 
de gemiddelde cijfers voor de eindexamen-

vakken? Komen deze gegevens overeen met 
andere scholen op je keuzelijstje? Wijken deze 
cijfers af van de landelijke gemiddelden? Al 
deze gegevens kunnen een welkome aanvulling 
zijn op wat je al weet van een school. Op de 
website van de Inspectie van het Onderwijs 
vind je informatie over de kwaliteit van scho-
len. Deze wordt gepresenteerd in de vorm van 
een Toezichtkaart. Daarop staat aangegeven 
hoe een school presteert en wat voor toe-
zichtsvorm de inspectie heeft toegekend. 
www.onderwijsinspectie.nl

PROFIELSCHOLEN
Een goede school bestaat niet alleen uit 
cijfertjes en prestaties. Het is bijvoorbeeld ook 
belangrijk dat een school bij jouw talent(en) of 
interesse(s) past. Er zijn zogenaamde profiel-
scholen. Deze scholen bieden naast het regu-
liere onderwijs extra programma’s aan op het 
vlak van (bijvoorbeeld) sport, taal of cultuur. 

LOOT
In Nederland zijn 30 scholen die beschikken 
over een zogenaamde LOOT-licentie. Door de 
LOOT-licentie is het voor de school mogelijk 
om voor leerlingen met een LOOT-status een 
meer op maat gemaakt onderwijsprogramma 
aan te bieden. Hierdoor is het voor de leerlin-
gen met een LOOT-status mogelijk onderwijs 
te combineren met topsport. 
www.stichtingloot.nl.

Tweetalig onderwijs
Er zijn scholen in tweetalig onderwijs voor 
leerlingen die zich internationaal willen ori-
enteren. De meeste tto-scholen kiezen voor 
Engels als tweede taal, maar tto-Duits wordt 

ook aangeboden op enkele scholen. Als je wilt 
weten waar tweetalig onderwijs wordt gege-
ven, kun je het best contact opnemen met 
het EP-Nuffic in Den Haag dat het tweetalig 
onderwijs ondersteunt. 
www.epnuffic.nl - www.ikkiestto.nl

Cultuurprofielscholen
Er zijn scholen waar het onderwijs met en over 
kunst en cultuur een grote rol heeft. Dit be-
tekent dat kunst en cultuur prominent op het 
rooster staan, er meerdere kunstdisciplines 
aan bod komen en dat de kunstvakken zoveel 
mogelijk samenwerken met de andere vakken. 
www.cultuurprofielschool.nl.

Technasium
Een technasium is een school voor havo, 
atheneum en/of gymnasium waar het vak 
Onderzoeken en Ontwerpen (O&O) wordt 
aangeboden als examenvak in een van de 
natuurprofielen. Bij dit vak ontwerpen leer-
lingen een technisch product. Dit gebeurt in 
samenspraak met de ‘opdrachtgever’, meestal 
een bedrijf in de regio. 
www.technasium.nl.

9

Tip: kijk op de website van 
de school wanneer en hoe je 
je (kind) in moet schrijven. 
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De verschillende 
schoolsoorten 
In Nederland kun je na de basisschool kiezen 
voor het:
• praktijkonderwijs
•  vmbo (voorbereidend middelbaar 

beroepsonderwijs, inclusief mavo)
•  havo (hoger algemeen voortgezet 

onderwijs)
•  vwo (voorbereidend wetenschappelijk 

onderwijs)

Welke school je ook kiest, in de eerste 
leerjaren (de onderbouw) van al deze 
schoolsoorten leert iedereen ongeveer 
hetzelfde. Daarna komen er grote verschillen. 
Het vwo duurt bijvoorbeeld langer en 
het eindniveau ligt hoger. Ook de manier 
waarop de lessen gegeven worden kan per 
schoolsoort verschillen.

Praktijkonderwijs
Op een school voor praktijkonderwijs krijg je 
les in taal, rekenen/wiskunde, informatiekunde 
en lichamelijke oefening, maar niet volgens 
vaste programma’s, zoals op andere school-
soorten. De individuele behoefte van elke 
leerling staat voorop in het praktijkonderwijs 
en de lessen zijn aangepast aan elke 
individuele leerling – en niet aan een 
algemeen programma. Naast de algemene 
vakken zijn er vakken die speciaal gericht zijn 
op specifieke beroepen, zoals vakken voor het 
magazijn- of vorkheftruckwerk, de horeca, de 

Het vmbo, havo, vwo? Een kleine of grote school? Een scholengemeenschap of categoriale school? Hoe 
zit het met de kosten? Wat zijn de rechten en plichten? Op de volgende pagina’s vind je informatie over 
de eerste jaren in het voortgezet onderwijs beknopt op een rijtje.

bouw en het grootwinkelbedrijf. Deze vakken 
verschillen per school.

Vmbo
Het voorbereidend middelbaar beroepsonder-
wijs (vmbo) bestaat uit zogenoemde leerwe-
gen. Een leerweg is de route die de leerling 
volgt na de onderbouw. De vier leerwegen zijn:

• de theoretische leerweg (mavo)
• de gemengde leerweg
• de kaderberoepsgerichte leerweg
• de basisberoepsgerichte leerweg

Alle vier leerwegen leiden naar het middelbaar 
beroepsonderwijs (mbo).

De theoretische leerweg
Het diploma van de theoretische leerweg 
geeft toegang tot de vakopleidingen (niveau 
3) en middenkaderopleidingen (niveau 4) 
van het mbo. Met een diploma van de 
theoretische leerweg kun je ook naar het 
havo.

De gemengde leerweg
De gemengde leerweg is te vergelijken met 
de theoretische leerweg, maar in plaats van 
één van de theoretische vakken volg je een 
beroepsgericht vak. De gemengde leerweg 
bereidt leerlingen voor op de vak- en midden-
kaderopleidingen (niveau 3 of 4) in het mbo. 
Ook met dit diploma kun je naar het havo.

De kaderberoepsgerichte leerweg
De kaderberoepsgerichte leerweg richt zich 
op de praktijk en bereid je voor op de vak- en 
middenkaderopleidingen (niveau 3 en 4) van 

het mbo. Deze leerweg is geschikt als je het 
liefst kennis opdoet in de praktijk.

De basisberoepsgerichte leerweg
De basisberoepsgerichte leerweg bereidt voor 
op de basisberoepsopleidingen (niveau 2) 
van het mbo. Binnen de basisberoepsgerichte 
leerweg bestaan in leerjaren 3 en 4 verschil-
lende maatwerktrajecten. Maatwerktrajecten 
die op meerdere scholen gevolgd kunnen 
worden zijn:

•  Een leerwerktraject: je krijgt minder  
theoretische vakken en je leert vooral via 
het opdoen van praktijkervaringen zoals 
stages.  Na het afronden van een leerwerkt-
raject stroom je door naar mbo 2, liefst in 
aanverwante niveau-2-opleiding in het mbo.

•  De assistent- of entreeopleiding: je volgt 
deze opleiding op de vmbo-school.

•  De vakmanschaproute: vanaf het derde 
leerjaar in het vmbo volg je een geïntegreerd 
vmbo-mbo programma.

Let op: niet elke vmbo-school biedt deze 
maatwerktrajecten aan.

Vier sectoren
Elke leerweg kent een keuze uit vier sectoren: 
• techniek • economie
• zorg en welzijn • landbouw
Leerlingen in het vmbo kiezen op zijn vroegst 
aan het eind van het tweede leerjaar voor één 
van de vier sectoren. Binnen deze sectoren 
bestaan weer beroepsgerichte programma’s. 
Ook is het mogelijk sectoroverstijgende 

Praktijkonderwijs 
(PRO)

5 à 6 jaar

Voorbereidend 
middelbaar beroeps- 

onderwijs (VMBO)
4 jaar

Hoger algemeen 
voortgezet onderwijs 

(HAVO)
5 jaar

Voorbereidend  
wetenschappelijk  
onderwijs (VWO)

6 jaar

Basisonderwijs  •  Speciaal basisonderwijs  •  Speciaal onderwijs

Middelbaar 
beroepsonderwijs (MBO)

2 of 4 jaar

Wetenschappelijk 
onderwijs (WO)

4 jaar

Hoger beroeps- 
onderwijs (HBO)

4 jaar

programma’s te volgen: intersectorale 
programma’s. Niet elke school heeft alle 
beroepsgerichte programma’s in huis. Vraag 
bij elke vmbo-school welke beroepsgerichte 
programma’s zij aanbieden.

lwoo 
In het vmbo is de zogeheten zorgstructuur 
ingevoerd. Het doel is dat zoveel mogelijk 
leerlingen hun leerweg met een diploma 
afsluiten. De meeste leerlingen kunnen 
dat op eigen kracht. Sommige leerlingen 
hebben daar wat extra hulp en bijzondere 
voorzieningen bij nodig. Voor leerlingen die 
bij het volgen van een van de leerwegen 
tijdelijke ondersteuning nodig hebben, is er 
het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). 
Leerlingen krijgen dan extra (orthodidactische 
of orthopedagogische) hulp. Sommige 
vmbo-scholen hebben een aparte voorziening 
voor leerlingen die leerwegondersteunend 
onderwijs krijgen. Hier krijg je les in kleinere 
groepen en meer in hun eigen tempo. In het 
lwoo blijven leerlingen hetzelfde programma 
volgen als in de reguliere leerwegen; de lesstof 
zelf is dus niet anders.

Het havo
Het havo duurt vijf jaar en is vooral bedoeld 
als voorbereiding op het hoger beroepson-
derwijs (hbo). Met een bewijs dat de eerste 
drie leerjaren havo goed zijn doorlopen, kan 
je ook doorstromen naar een vakopleiding of 
middenkaderopleiding van het mbo.
 
Het vwo
Het vwo duurt zes jaar en is vooral bedoeld 
als voorbereiding op het wetenschappelijk 
onderwijs (wo). Met een bewijs dat de eerste 
drie leerjaren vwo goed zijn doorlopen, kan je 
doorstromen naar een vakopleiding of mid-
denkaderopleiding in het mbo. Tot het vwo 
behoren het atheneum en het gymnasium. Op 
het gymnasium krijgen alle leerlingen Grieks 
en Latijn in de onderbouw en Grieks en/of La-
tijn in de bovenbouw. Op het atheneum wordt 
soms Latijn gegeven als keuzevak.
 
Vier profielen
In het havo en vwo kun je kiezen uit 
vier profielen: 
• natuur en techniek
• natuur en gezondheid
• economie en maatschappij
 •  cultuur en maatschappij

Een profiel bestaat uit een onderwijspro-
gramma dat de leerling voorbereidt op een 
opleiding aan een hogeschool (hbo) of univer-
siteit (wo). Elk profiel heeft: 
•  een gemeenschappelijk deel dat voor alle 

profielen gelijk is
•  een profieldeel dat elk van de profielen 

kenmerkt
•   een vrij deel. Deze vrije ruimte kan de leer-

ling gebruiken om vakken te volgen uit een 
ander profieldeel. Dat vergroot de moge-
lijkheden bij doorstroming naar het hoger 
onderwijs.het hoger onderwijs.

Scholen 
Openbare en bijzondere scholen
Nederland kent ongeveer 660 scholen 
voor voortgezet onderwijs. En net als in het 
basisonderwijs zijn er openbare en bijzondere 
scholen.

Openbare scholen
Een openbare school staat open voor alle 
leerlingen, van welke godsdienst of levens-
overtuiging dan ook. Er zijn ook openbare 
scholen die volgens bepaalde opvoeding- en 
onderwijsmethoden werken, zoals Montessori, 
Jenaplan, Freinet en Dalton.

Bijzondere scholen
Een bijzondere school wordt bestuurd door 
een verenigings- of stichtingsbestuur. Meestal 
zitten ouders zelf in het bestuur van zo’n 
school. Er zijn allerlei soorten bijzondere 
scholen: 
•  Confessioneel bijzondere scholen zijn 

rooms-katholieke, protestants-christelijke, 
joodse of islamitische scholen. Zij werken 
vanuit een godsdienst en wereldbeschou-
wing en combineren dit eventueel met een 
bepaalde opvoedings- en onderwijsmethode 
(bijvoorbeeld Montessori of Jenaplan).

•  Algemeen bijzondere scholen gaan uit van 
de gelijkwaardigheid van levensbeschouwin-
gen en combineren dit in de regel met be-
paalde opvoedings- en onderwijsmethoden, 
zoals Montessori, Jenaplan en Dalton. Vrije 
scholen combineren een eigen antroposo-
fische mensvisie met een opvoedingsme-
thode.

Informatie over het voortgezet onderwijs
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Grote en kleine scholen 
Scholen voor voorgezet onderwijs zijn er in 
verschillende maten. De grootste scholen zijn 
vaak brede scholengemeenschappen (meestal 
met meer dan één gebouw). Hier kun je te-
recht voor alle soorten voortgezet onderwijs. 
Als je van het vmbo naar het havo wilt, hoef 
je dus niet naar een andere school. Een groot 
verschil met het basisonderwijs is dat er op 
deze scholen veel meer leerlingen zitten en er 
ook veel meer leraren werken. Brede scholen-
gemeenschappen zijn vaak georganiseerd in 
leerlingstromen, afdelingen of sectoren. Door 
deze manier van organiseren wordt de band 
tussen leerling en leraar onderling versterkt.

Daarnaast bestaan er scholen die een aantal, 
maar niet alle schoolsoorten bieden. Dit zijn 
de zogenaamde smalle scholengemeenschap-
pen voor bijvoorbeeld alleen vmbo, vmbo 
theoretisch-havo-vwo of voor havo-vwo.
Tot slot zijn er nog categoriale scholen.  
Deze scholen hebben maar één soort onder-
wijs, bijvoorbeeld alleen vmbo theoretisch of 
alleen havo. 

Schoolkeuze
In principe is er een vrije schoolkeuze voor 
iedereen. In de praktijk wordt de keuze 
beperkt door het advies van de basisschool 
(en eventueel de uitslag van de eindtoets) en 
de toelatingseisen van het vmbo, het havo en 
vwo.

Schooladvies
De directeur en de leraar van groep 8 van de 
basisschool geven, na overleg met het team, 
in de loop van het laatste jaar (maar uiterlijk 
voor 1 maart) een schooladvies dat onderdeel 
is van het onderwijskundig rapport. Alle basis-
scholen moeten het schooladvies op papier 
zetten en aan de ouders geven. Ook geven de 
meeste scholen een uitgebreide – mondelinge 
– toelichting op de eindtoets en het advies.

Open dagen
De meeste scholen voor voortgezet onderwijs 
hebben kennismakingsavonden of -midda-
gen, zogenaamde open dagen. Hier kun je 
als toekomstige leerling samen met je ouders 
kennis nemen van de mogelijkheden die de 
school biedt, de manier waarop men onderwijs 
geeft en wat de school verder doet aan extra 

activiteiten. Is de keuze gemaakt en ben je 
toegelaten, dan volgt vaak nog een specifieke 
informatiebijeenkomst waarin je ouders nader 
worden geïnformeerd over wat jou in de 
eerste klas te wachten staat. Voor jou volgt er 
meestal aan het begin van het eerste school-
jaar een kennismakingsperiode.
 

Regels en kosten 
Kosten
Het voortgezet onderwijs in Nederland is 
sinds augustus 2005 gratis. De overheid 
neemt de kosten op zich, gemiddeld zo’n 
7600 euro per jaar per leerling.

Vrijwillige ouderbijdrage
Scholen mogen ouders vragen mee te betalen 
aan bepaalde activiteiten of voorzieningen, de 
zogenaamde ouderbijdrage. Deze bijdrage is 
vrijwillig, scholen kunnen niets verplichten. De 
hoogte van de bijdrage verschilt per school. 
Wanneer excursies een onderdeel vormen 
van het schoolplan, dan zijn de kosten voor 
rekening van de school.
Gedragscode schoolkosten

Er is een gedragscode Schoolkosten 
Voortgezet Onderwijs die beschrijft hoe 
scholen op een zorgvuldige en heldere manier 
met ouders kunnen communiceren over de 
schoolkosten. Deze gedragscode is opgesteld 
door vertegenwoordigers van besturen- en 
ouderorganisaties en de VO-raad. Hij is te 
downloaden op www.vo-raad.nl. 

Ouderbijdrage
Meer informatie over de ouderbijdrage 
staat in de brochure ‘Uw bijdrage aan de 
schoolkosten’. Daarin wordt in meer detail 
uitgelegd hoe de ouderbijdrage tot stand 
komt en welke invloed ouders hebben. De 
brochure is te vinden op www.rijksoverheid.nl.

Gratis schoolboeken
Sinds het schooljaar 2009-2010 zijn scholen 
voor voortgezet onderwijs verantwoordelijk 
voor het gratis beschikbaar stellen van 
schoolboeken en lesmateriaal. De scholen 
ontvangen hiervoor een bedrag van de 
overheid. De school zorgt dus in principe 
voor schoolboeken, maar kan ouders wel 
nog informeren welke schoolboeken en 
lesmaterialen nog zelf moeten worden 
aangeschaft. De atlas en woordenboeken zijn 
hier voorbeelden van. Meer informatie is te 
vinden op de website www.rijksoverheid.nl.

De leerplicht
Vanaf het 5e tot en met het schooljaar waarin 
je 16 jaar wordt, ben je volledig leerplichtig. 
Die leerplicht is vastgelegd in de Leerplichtwet 
1969 waar ouders en jongeren zich aan moe-
ten houden. De wet gaat er vanuit dat leerlin-
gen vanaf hun 12e zelf de verantwoordelijkheid 
dragen om naar school te gaan. Doen ze dat 
niet, dan riskeren ze een taakstraf of boete.

De gang van  
zaken op school 
en in de les 
Leraren en andere  
functionarissen op school
In het voortgezet onderwijs krijg je voor ieder 
vak meestal een andere leraar. Anders dan op 
de basisschool, waar je het hele jaar meestal 

met één leraar te maken hebt. Je kunt dus 
vijf of zes verschillende leraren per dag 
hebben. Zij geven vaak niet alleen les, 
maar zijn bijvoorbeeld ook nog mentor of 
klassenleraar, decaan, leerlingbegeleider of 
brugklascoördinator. 

Op school werken ook mensen die zich niet 
direct met lesgeven bezighouden (het niet-
onderwijzend personeel), zoals de kantinebe-
heerder of de conciërge. De dagelijkse leiding 
is in handen van een directeur of een rector. 
Grote scholen hebben vaak meerdere adjunct-
directeuren of conrectoren.

Mentor
Elke klas heeft een eigen mentor of klassenle-
raar. Meestal komt de klas één keer per week 
met de mentor bij elkaar. De mentor is er 
voor de groep, maar ook voor de individuele 
leerling. Zo houdt hij resultaten in de gaten, 
bespreekt deze met de leerling en biedt 
hij een luisterend oor bij problemen of 
vertrouwelijkheden.

Decaan 
De decaan is iemand die leerlingen helpt bij 
het kiezen van een profiel en bij de vervolg-
studie en een toekomstig beroep. De decaan 
geeft adviezen over de aanpak van de studie. 
Als een leerling dat nodig heeft, kan de   
decaan ook helpen om een speciaal 
studietraject uit te zetten

Onderbouw 
De eerste twee leerjaren van het voortgezet 
onderwijs worden ‘onderbouw voortgezet 
onderwijs’ genoemd. Ook het derde leerjaar 
havo en vwo wordt vaak gerekend tot de 
onderbouw.

Kerndoelen
Er zijn 58 zogenaamde kerndoelen die 
beschrijven wat alle leerlingen in de 
onderbouw moeten leren: wat iedereen moet 
kennen en kunnen om later in de maatschappij 
goed te kunnen functioneren, zowel als 
persoon, als burger en als werknemer. 
De kerndoelen zijn te vinden op www.
rijksoverheid.nl. 

De school bepaalt zelf in welk leerjaar een 
kerndoel aan bod komt en hoeveel uren 
dat kost. Een school kan bijvoorbeeld een 

bepaald deel van het programma in het eerste 
leerjaar al helemaal afronden of een bepaald 
vak pas vanaf het tweede leerjaar geven. 
Precieze informatie hierover is te vinden in de 
schoolgids.

In de onderbouw leren alle leerlingen voor een 
groot deel dezelfde dingen. De manier waarop 
verschilt echter. Leerlingen verschillen nu 
eenmaal in aanleg, interesses en
leerstijl. Scholen werken daarom de 
kerndoelen op verschillende manieren uit 
in concrete onderwijsprogramma’s. Dat kan 
praktisch of theoretisch, abstract of concreet, 
op het niveau van de basisberoepsgerichte 
leerweg of op dat van het vwo, disciplinair of 
vakoverstijgend. De nieuwe wettelijke kaders 
voor de onderbouw bieden scholen meer 
mogelijkheden voor eigen schoolbeleid dan 
vroeger. Belangrijke doelen zijn meer aandacht 
voor de verschillen tussen leerlingen en meer 
aandacht voor samenhang in het curriculum. 
Om deze doelen te realiseren, kiezen veel 
scholen ervoor het onderwijs op een andere 
manier te organiseren dan je ouders gewend 
zijn uit hun eigen schooltijd.

In de kerndoelen wordt aandacht 
besteed aan aspecten van Nederlands, 
Engels, geschiedenis en staatsinrichting, 
aardrijkskunde, economie, wiskunde, 
natuur- en scheikunde, biologie, verzorging, 
informatiekunde, techniek, lichamelijke 
opvoeding en beeldende vorming, muziek, 
drama en dans. Daarnaast zijn één en of twee 
andere moderne vreemde talen (veelal Frans 
en/of Duits) verplicht.

Scholen laten in de onderbouw zien hoe 
de verschillende vakken samenhangen. Dat 
kan op verschillende manieren. Zo kunnen 
ze bepaalde onderwerpen bij verschillende 
vakken laten terugkomen. Of vakken 
bundelen. Bijvoorbeeld lesgeven over ‘natuur’ 
bestaat dan uit een combinatie van natuur- en 
scheikunde en biologie.

De differentiële ruimte
Naast de kerndoelen is maximaal een derde 
van de tijd beschikbaar voor maatwerk en 
eigen keuzes. Een deel van deze zogeheten 
differentiële of vrije ruimte is al gevuld met 
aanvullende eisen. Daarnaast kunnen (in het 
vmbo) meer praktische en beroepsgerichte 
programma’s worden aangeboden. Ook 
kan er bijvoorbeeld meer aandacht worden 
besteed aan Nederlands of wiskunde of aan 
kunstvakken en lichamelijke opvoeding. Of 
er kunnen uitdagende programma's worden 
aangeboden voor hoogbegaafden, dan wel 
remediërende programma’s voor leerlingen die 
net even een extra zetje nodig hebben.

 
Friese taal
In Friesland wordt ook les gegeven in 
de Friese taal, tenzij de school hiervoor 
ontheffing heeft gekregen.

De brugklas
De meeste scholen voor voortgezet onderwijs 
met meer dan één onderwijssoort kennen 
een brugperiode van één of twee jaar. Deze 
periode staat voor een overgang van de ene 
naar de andere periode. Die brugperiode 
is onder andere bedoeld om de keuze – 
vmbo-beroepsgericht of theoretisch, vmbo 
theoretisch of havo en havo of vwo – nog 
een tijdje uit te stellen en te kijken welke 
onderwijssoort het beste bij je past.

Informatie over het voortgezet onderwijs
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Maatschappelijke stage
Goed onderwijs bereidt je voor op jouw 
rol in en jouw bijdrage aan de samenleving. 
De maatschappelijke stage is een van de 
activiteiten die hier in belangrijke mate aan 
bijdragen. Een maatschappelijke stage kent 
geen vaste vorm. Er zijn leerlingen die voor 
thuis- en daklozen gaan koken, leerlingen die 
een cultureel festival organiseren, maar ook 
leerlingen die inburgeraars helpen met het 
leren van de Nederlandse taal.

Voorgeschreven aantal uren
Vanaf schooljaar 2015/2016 zijn er nieuwe 
regels over het aantal uren dat een school 
onderwijs moet verzorgen. Deze nieuwe regels 
bieden scholen veel ruimte om eigen keuzes 
te maken, bijvoorbeeld over verschillen tussen 
leerlingen. Er geldt geen urennorm per leerjaar 
meer (1000 uur per jaar), maar een norm 
voor de gehele opleiding: 3700 uur voor 
vmbo, 4700 uur voor havo en 5700 uur voor 
vwo. Dat maakt het mogelijk de uren over 
de leerjaren te spreiden. Wel moet per jaar 
ten minste op 189 dagen onderwijs worden 
verzorgd. Als in een bepaalde regio vanwege 
de vakantiespreiding 5 dagen minder dan 189 
dagen beschikbaar zijn in een jaar, mag dat.

Extra begeleiding door de school
De overgang van de basisschool naar het 
voortgezet onderwijs kan groot zijn. 
Daarom bieden scholen vaak speciale hulp 
aan, bijvoorbeeld in de vorm van studielessen 
en huiswerkbegeleiding op school.
Studielessen leren leerlingen hoe ze moeten 
studeren en organiseren. Huiswerkbegeleiding 
bestaat uit huiswerk maken op school, 
waarbij hulp wordt geboden door een leraar.

Het rapport
Op de meeste scholen krijg je drie à vier 
keer per jaar een rapport. De cijfers worden 
gebaseerd op een groot aantal gegevens over 
de prestaties. In grote lijnen gaat het om de 
gecombineerde resultaten van:
•  schriftelijke en mondelinge overhoringen van 

huiswerk;
• schriftelijke toetsen of proefwerken;
• beoordelingen van werkstukken.

Een veilig schoolklimaat
Op scholen kan je in aanraking komen met 
onveilige situaties: klasgenoten die zich 
misdragen of gewelddadig zijn. Ook leraren 
en ouders maken zich soms schuldig aan 
geweld. Het scheppen van een veilig leer- en 
werkklimaat begint met duidelijke regels en 
afspraken over de manier waarop leerlingen 
en leraren met elkaar omgaan. Die regels 
staan in het leerlingenstatuut. Scholen 
moeten ook een veiligheidsplan hebben. Dit 
plan wordt ook wel (school)veiligheidsplan 
genoemd. Hierin beschrijft een school hoe zij 
de fysieke en sociale veiligheid in en om het 
schoolgebouw waarborgt. Hieronder valt ook 
de aanpak tegen pesten. Scholen zijn verplicht 
een klachtenregeling in te stellen. 

Overblijven tussen de middag
Alle scholen voor voortgezet onderwijs hebben 
een aula of kantine je kunt overblijven. Het 
eten en drinken zijn niet gratis.

Medezeggenschap
Ouders en leerlingen kunnen op verschillende 
manieren invloed uitoefenen op de gang van 
zaken op school: 
•  medezeggenschapsraad: elke school heeft 

in principe een medezeggenschapsraad 
(MR). De medezeggenschapsraad bestaat 
uit ouders, leerlingen en personeel. De 
medezeggenschapsraad overlegt met 
de directie en het schoolbestuur over 
belangrijke zaken. 

•  ouderraad: in de ouderraad zitten 
vertegenwoordigers van de ouders en kan 
gevraagd of ongevraagd de ouderraad van 
de MR adviseren over onderwerpen die 
vooral voor de ouders belangrijk zijn. 

• l eerlingenraad: een leerlingenraad 
vertegenwoordigt de mening van scholieren 
op een school en kan gevraagd en 
ongevraagd advies uitbrengen aan de MR.

Leerlingenstatuut
Het leerlingenstatuut is een reglement van de 
school waarin de rechten en plichten van alle 
leerlingen staan. Denk aan regelingen rondom 
te laat komen, proefwerkplanning, straffen, 
in beroep gaan tegen cijfers, vrijheid van 

uiterlijk, mogelijkheden voor het uitgeven van 
de schoolkrant enzovoort. Er moeten in ieder 
geval vier onderwerpen geregeld zijn, namelijk:
• wat de schoolregels zijn;
•  hoe de school met geschillen tussen 

bijvoorbeeld leraren en leerlingen omgaat;
•  hoe de school de gegevens van de 

individuele leerling beschermt;
•   hoe de school de kwaliteit van het  

onderwijs bewaakt.

De vorderingen 
op school
Betrokkenheid
De praktijk leert dat je beter presteert als 
het ‘thuisfront’ nauw betrokken is bij jouw 
wel en wee op school. Het is dus van belang 
dat je ouders weten wat er dagelijks op het 
programma staat, dat daar thuis over gepraat 
en rekening mee gehouden wordt. Actieve 
betrokkenheid bij school(ervaringen) kan tal 
van problemen op school voorkomen.

Rapporten en verslagen
Ouders en leerlingen moeten op gezette 
tijden te horen krijgen hoe het gaat op 
school. In de schoolgids vindt je doorgaans 
informatie over hoe de prestaties van de 
leerlingen worden gemeten en gerapporteerd. 
Scholen volgen hierin in principe een eigen 
weg, maar je mag verwachten dat de school 
drie à vier keer per jaar verslag doet van je 
vorderingen.

Helpen met het huiswerk 
In het voortgezet onderwijs wordt het 
natuurlijk lastiger voor je ouders om je te 
helpen met huiswerk. Vooral wanneer zij zelf 
bepaalde vakken niet, of op een andere manier 
hebben gehad. Het onderwijs verandert 
immers vaak en snel. Het wiskundeonderwijs 
van nu bijvoorbeeld is niet meer te vergelijken 
met dat van twintig jaar geleden. Afgezien 
daarvan kan het ook zo zijn dat je geen 
huiswerkhulp van je ouders wilt hebben. Dat 
alles wil echter nog niet zeggen dat je ouders 
helemaal niets meer kunnen doen om het 
onderwijs thuis te ondersteunen. 

Praktische ondersteuning 
Naast die vakken waarin je ouders zelf 
misschien niet zo thuis zijn, zal je ook met 
onderwerpen aan de slag gaan waarbij je 
ouders wel kunnen helpen. In de onderbouw 
krijg je namelijk vaak met praktische 
problemen en opdrachten of projecten, 
bijvoorbeeld op technisch en verzorgend 
gebied. Grote kans dat je ouders je daarbij wel 
kunnen en willen helpen. Bijvoorbeeld bij het 
maken van werkstukken, het voorbereiden van 
een spreekbeurt, opzoeken van documentatie 
enzovoort. 

De studie- of beroepsrichting 
kiezen
In de onderbouw krijgen alle leerlingen in 
principe nog dezelfde vakken. Leerlingen 
kiezen voor vmbo, havo of vwo. De school 
bekijkt jouw individuele mogelijkheden. 
Daarnaast krijg je een zogenoemde ‘oriëntatie 
op studie of beroep’. Daarin leer je meer 
over allerlei beroepen en de opleidingen die 
daarvoor nodig zijn. Deze oriëntatie vormt 
een vast onderdeel van de onderbouw. 
Informeer ernaar bij de school.
Zo’n beslissing over de verdere (school)
loopbaan na de onderbouw is natuurlijk niet 
niks. Het is dan ook heel belangrijk dat ook 
je ouders nauw betrokken zijn bij die keuze. 
Samen met de school moeten jullie bepalen:
• waar je aanleg voor hebt;
• wat je ambities zijn;
• welke capaciteiten je hebt;
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• waar je de beste kansen hebt om jouw 
talenten maximaal te ontwikkelen.
Met de antwoorden op deze vier vragen in 
het achterhoofd kunnen jullie een verstandige 
keuze maken. Het is hierbij zaak om een goede 
balans te zoeken tussen ‘willen’ aan de ene 
kant en ‘kunnen’ aan de andere kant.

Denk na over je vak(ken)n)
De samenstelling van je profiel is heel belang-
rijk. Het pakket vakken waarin eindexamen is 
gedaan, bepaalt namelijk grotendeels welke 
mogelijkheden er zijn om verder te studeren 
in vakopleidingen en middenkaderopleidin-
gen van het mbo, hbo en wo. Het is dan ook 
zaak dat jij en je ouders je informeren over de 
eisen die vervolgopleidingen stellen aan het 
eindexamenpakket. De schooldecaan kan je er 
alles over vertellen.

Pesten
Leerlingen die gepest worden, maar ook 
ouders en leerlingen die vragen hebben over 
pesten, kunnen terecht op 
www.pestweb.nl. Pestweb biedt ook een 
hulplijnaan voor kinderen. Ze bieden een 
luisterend oor en proberen samen een 
antwoord of een oplossing te vinden tegen 
het pesten. Bellen kan elke schooldag tussen 
13.00 en 17.00 uur op 0800-28 28 280 
met een vaste telefoon (gratis) of 0900-28 
28 280 met je mobiele telefoon (niet gratis). 
Ook kun je chatten en mailen met Pestweb.
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Checklijst

Er zijn veel verschillende manieren om informatie te verzamelen 
over scholen in het voortgezet onderwijs: rondvragen in de 
omgeving, websites van scholen bekijken, open dagen bezoeken, 
overleggen met de basisschool en schoolgidsen lezen. Al die 
informatie kan soms wat veel zijn. De onderstaande vragenlijst 
kan een leidraad zijn bij het kiezen van de juiste school.

Schooltype
• Vmbo, havo, vwo?
• Om welke vmbo-afdeling gaat het?
• Een openbare of een bijzondere school?
•  Een kleine of grote school, scholengemeen-

schap of categoriale school?

Schoolomgeving
•  Is er één schoolgebouw of zijn er meerdere 

gebouwen?
•  In wat voor omgeving liggen de lokalen en 

velden?
• Is de school schoon?
• Is het een ‘veilige’ school?
• Is er een (bewaakte) fietsenstalling?

De schoolorganisatie
• Is er een schoolgids?
• Hoe hoog is de vrijwillige ouderbijdrage?
• Hoe groot zijn de klassen?
•  Welke vakken geeft de school, naast de wet-

telijk verplichte vakken?
• Zijn er extra vakken mogelijk?

Het schoolklimaat
• Wat zijn de schoolregels?
•  Wat wordt er gedaan tegen pesten op 

school?
• Hoe zit het met spijbelen?
•  Hoe staat het met vandalisme en crimineel 

gedrag op school?
• Is er een vertrouwenspersoon?
• Is er een klachtenregeling?
•  Wat wordt er op school gedaan aan  

geloofs- of levensovertuiging?

De vorderingen en resultaten
•  Krijgen de leerlingen vaak repetities en 

toetsen?
• Heeft de school een leerlingenvolgsysteem?

•  Naar welke schoolsoorten gaan de meeste 
leerlingen vanuit deze school?

•  Wat zijn de examenresultaten van de 
school?

• Hoe vaak krijgen leerlingen een rapport?

Begeleiding van leerlingen
• Is er extra begeleiding voor achterblijvers?
•  Zijn er extra mogelijkheden voor zeer goede 

leerlingen?
• Is er huiswerkbegeleiding?
• Zijn er klassenleraren?

Extra activiteiten voor de  
leerlingen
•  Zijn er vaak excursies, workshops en  

werkweken?
• Waar gaan de leerlingen naartoe?
• Wat zijn de kosten?
• Is er een leerlingenraad?
• Is er een schoolkrant?

De leerlingen in het eerste jaar
•  Hoe worden de leerlingen in het eerste jaar 

begeleid?
• Hoe worden de groepen samengesteld?
•  Kent de school een brugperiode en hoe lang 

duurt die, één of twee jaar?
•  Is er op school aandacht voor de overstap 

van de basisschool naar de nieuwe school?
•  Hoe laat men de leerlingen wennen aan het 

nieuwe onderwijs?

Voor, tijdens en na de lessen
• Hoe zitten de lesroosters in elkaar?
•  Van hoe vroeg en tot hoe laat is er toezicht 

of opvang?
•  Hoe is de begeleiding bij lesuitval of  

tussenuren?
• Hoe is het overblijven geregeld?

Contact  
met de  
ouders
• Gebruikt de school hulp van ouders?
• Is er een actieve ouderraad?
•  Hoe onderhoudt de school het contact 

met de ouders over de leerling?
•  Hoe worden ouders over problemen 

geraadpleegd?

Belangrijke adressen en 
telefoonnummers 
Voor meer informatie over scholen in het voortgezet onderwijs en 
voortgezet onderwijs in het algemeen kun je de volgende sites raad-
plegen, of bellen met de betreffende instanties.

Ouders & Onderwijs 
0800-5010 (gratis)
www.oudersonderwijs.nl 

Landelijke ouderraad (LO-raad) 
Bezuidenhoutseweg 187-a 2594 AH Den 
Haag 
070-328 2882 
www.loraad.nl

Daltonscholen
Nederlandse Dalton Vereniging
Bezuidenhoutseweg 251-253, 2594 AM 
Den Haag 
070-331 52 81
bestuursbureau@dalton.nl
www.dalton.nl

Gereformeerde scholen
Landelijk Verband van Gereformeerde 
Schoolverenigingen
Postbus 381, 3440 AJ 
Woerden
0348-791010
lvgs.nl@concent.nl
www.concent.nl

Reformatorische scholen
Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs
Postbus 5, 2980 AA Ridderkerk
0180 - 44 26 75
info@lvgs.nl
www.lvgs.nl

Gymnasia
Landelijke Ouderraad Zelfstandige Gymnasia
mail@lozg.nl
www.lozg.nl

Jenaplan-scholen
NJPV, Nederlandse Jenaplan Vereniging
Postbus 4089, 7200 BB Zutphen
0575 - 57 18 68
info@jenaplan.nl
www.jenaplan.nl

Montessori-scholen
Nederlandse Montessori Vereniging
Bezuidenhoutseweg 251-253, 2594 AM Den 
Haag
070-3315282
nvm-secretariaat@montessori.nl
www.montessori.nl

Vrije scholen
Ouderinformatiepunt van de Vereniging van 
Vrije Scholen
Hoofdstraat 14b, 3972 LA Driebergen
0343 - 536060
vereniging@vrijescholen.nl
www.vrijescholen.nl

Onderwijsvernieuwing algemeen
Stichting Netwerk Samenwerkingsverband van 
organisaties van onderwijsvernieuwing (SOVO)
Bezuidenhoutseweg 253, 2594 AM Den Haag
070 – 3315 283
info@vernieuwingsonderwijs.nl
www.vernieuwingsonderwijs.nl

Kinderen met ontwikkelings-, gedrags- en 
leerstoornissen
Balans, Landelijke vereniging voor kinderen 
met ontwikkelings-, gedrags- en leerproblemen 
waaronder A.D.H.D. en dyslexie
Postbus 93, 3720 AB Bilthoven
030 - 225 50 50
elke werkdag van 09.30-13.00 uur hulp en 
informatienummer:
0900 -202 00 65 (€ 0,25 per minuut)
info@balansdigitaal.nl
www.balansdigitaal.nl

Kinderen met Dyslexie
Steunpunt Dyslexie,
elke werkdag van 10.00-15.00 uur: met een 
vaste telefoon 0800-5010, via mobiele tele-
foon 0900-5010123 (€ 0,45 per gesprek + 
kosten mobiele telefoon)
steunpuntdyslexie@balansdigitaal.nl
www.steunpuntdyslexie.nl

Verstandelijk gehandicapte kinderen
Platform VG
Postbus 1223, 3500 BE Utrecht
030 – 27 27 300
info@platformvg.nl
www.platformvg.nl

Hoogbegaafde kinderen
Koepel Hoogbegaafdheid (een samenwerkings-
verband van de verenigingen Pharos, HINT 
Nederland en Choochem)
Postbus 32015, 2303 DA Leiden
info@koepelhb.nl
www.koepelhb.nl

Dove kinderen
FODOK, Nederlandse Federatie van Ouders 
van Dove Kinderen
Postbus 354, 3990 GD Houten
030 - 290 03 60 (ook teksttelefoon)
info@fodok.nl
www.fodok.nl

Kinderen met Downsyndroom
VIM, Vereniging voor een geïntegreerde 
opvoeding van kinderen met het syndroom 
van Down
Buys Ballotweg 102, 3731 VL 
De Bilt
vimmail@vim-online.nl
www.vim-online.nl

Kinderen met een autistische stoornis
Nederlandse vereniging voor Autisme (NVA) 
Weltevreden 4c, 3731 AL 
De Bilt
030 - 229 98 00
elke werkdag van 10-13.00 uur: 
0900 – 288 47 63 (€ 0,05 per minuut)
info@autisme.nl
www.autisme.nl

DUO
050 - 599 77 55
www.ocwduo.nl
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Gomarus College

leren voor je Leven doe je 
op het Gomarus College

Open dagen:
Leeuwarden: 26 januari 19.30 -21.30
Drachten: 27 januari 19.00 -21.30 

Ouderinformatieavond:
Leeuwarden: 8 december 
vanaf 19.45 uur

Bezoekadres
Drachten
Eikesingel 62
9203 Drachten

Leeuwarden
Plataanstraat 1
8924 CR  Leeuwarden

Meer info
T Drachten (0512) 51 52 07
T Leeuwarden (058) 267 38 22
I www.gomaruscollege.nl

Directeur Drachten
Dhr. J.C. Hoekstra

Directeur Leeuwarden
Dhr. K.M. Eschbach

Bekijk ons op Youtube via   
www.gomaruscollege.nl
Volg ons op twitter:  
@gomaruscollege

maar dat is allang niet meer zo. Wij zijn 
een gereformeerde school en we staan 
open voor kinderen die christelijk worden 
opgevoed. Dat betekent dat we inmiddels 
leerlingen op school hebben van allerlei 
kerkgenootschappen. 
Natuurlijk krijg je bij ons alle gewone vakken: 
Engels, Nederlands, wiskunde, biologie, 
verzorging, geschiedenis, aardrijkskunde 
enz. En we besteden, zowel in Drachten als 
in Leeuwarden, veel tijd om je te helpen 
als christen een plekje in te nemen in de 
wereld. We leren je oog te krijgen voor de 
naaste ver weg en dichtbij. Dat doen we in 
de lessen, maar ook praktisch. Bijvoorbeeld 
met onze jaarlijkse goede-doel-actie of via de 
maatschappelijke stages.

Wij vinden het ook belangrijk dat je in 
je schoolloopbaan de kans krijgt om 
internationale contacten en kennis op te 
doen. Daarom organiseren wij een uitwisseling 
tussen leerlingen uit andere Europese landen. 
Dat doen we in een deel van de derde klassen. 
Als je graag leert en leren gaat je gemakkelijk 
af, mag je extra dingen leren. In Leeuwarden 
hoef je dan minder ‘gewone’ lessen volgen. 
Gaat het een keertje niet zo lekker, dan 
bieden wij je extra zorg. 

Ga maar eens naar onze website 
www.gomaruscollege.nl Daar vind je een 
filmpje van onze scholen. Kun je de sfeer 
alvast een beetje proeven. Dat kun je 
natuurlijk nog beter op onze open dag. 
 Je bent van harte welkom en neem ook je 
ouders mee!

Gomarus: vo-school waar 

de Bijbel en het geloof

centraal staan.

Ben je op zoek naar een kleine school  waar de 
docenten elke nieuwe leerling heel snel echt 
kennen? Waar je ook je medeleerlingen snel 
kent waardoor je gemakkelijk nieuwe vrienden 
maakt? Onderzoek dan eens of het Gomarus 
College bij je past.  Wij hebben een school in 
Drachten en in Leeuwarden. 

Op het Gomarus College kun je alle niveaus 
volgen. Van vmbo met leerwegondersteuning 
tot en met vwo. De doorstroom naar de 
bovenbouw is voor alle niveaus uitstekend. 
Doe je de richting vmbo-tl dan kun je bij ons 
examen doen. Onze slagingspercentages zijn 
goed. Van alle andere opleidingen bieden wij 
de onderbouw.  Wij merken dat de overgang 
naar de bovenbouw (dankzij goede afspraken 
met vervolgscholen) goed verloopt.  

In Drachten is ook een Instroompunt 
Vakcollege. Dat is een opleiding die gevolgd 
wordt door basis- en kaderberoepsgerichte 
leerlingen. Je krijgt vanaf klas 1 tien uur 
praktijk in de week. Echt een opleiding voor 
praktisch ingestelde leerlingen.

Het Gomarus College is een school waar de 
Bijbel en het geloof centraal staan. Wij laten 
dat graag zien door op een christelijke manier 
met elkaar om te gaan. Dat merk je aan de 
goede sfeer, onze dagopeningen en vieringen, 
aan de aandacht die wij je geven en natuurlijk 
ook aan de inhoud van de vakken.

We merken nog wel eens dat ouders denken 
dat onze scholen slechts toegankelijk zijn 
voor kinderen van gereformeerde ouders, 

Tjalling Koopmans College
Open Dagen:

Onze open dagen zijn in december en 
januari. Ook tijdens onze open dagen 
staat het persoonlijk contact met 
ouders en leerlingen centraal. 
Inschrijven voor de open dagen kan 
op: www.tjallingkoopmans.svpo.nl via 
de optie 'Reserveer tijdig'. U ontvangt 
dan automatisch een uitnodiging. 

School voor Persoonlijk Onderwijs
Voor leerlingen
Op onze school gaat het om jou. Omdat we 
een kleinschalige school zijn, voel je je bij ons 
snel thuis. Je ontwikkelt je op jouw manier en 
wij houden daar zo goed mogelijk rekening 
mee. Dat kan omdat we kleine klassen hebben 
(ongeveer 16 leerlingen). Je krijgt daardoor 
ruim de aandacht van je docenten en zij 
zorgen ervoor dat je het onderwijs krijgt dat 
precies bij jou past.

Leren en meemaken
Zelf dingen meemaken is belangrijk. Wat valt
er te leren als het geen indruk maakt? 
In de onderbouw ga je een week op 
excursie naar Amsterdam en twee keer een 
week op taalreis naar Engeland en naar 
Frankrijk. Doe je havo of vwo dan ga je in de 
bovenbouw een week naar Parijs en een week 
naar Duitsland of Spanje. Doe je Gymnasium 
dan ga je ook nog een week naar Rome.

Leren en doen
Je krijgt bij ons niet alleen de ‘kennisvakken’ 
maar ook vakken als filosofie, creatieve vor-
ming en sport. Tijdens filosofie leer je onder 
meer presenteren en debatteren. De creatieve 
vorming bestaat uit tekenen, schilderen en 
kunstgeschiedenis. De sportlessen doe je 
samen met leerlingen die dezelfde sportvoor-
keur hebben als jij. 

Leren en leven
Leren is belangrijk, maar je moet ook voldoen-
de tijd hebben voor je hobby’s, je vrienden 
of gewoon om te ‘chillen’. Daarom krijg je bij 
ons weinig huiswerk. We zorgen ervoor dat je 
het werk gewoon op school af kunt maken. Je 
schoolwerk doe je met behulp van je laptop. 
Die krijg je van ons en mag je meenemen na 
je examen. Doordat je weinig huiswerk hebt, 
hoef je trouwens ook nooit  te zeulen met 
tassen vol schoolboeken. Die boeken blijven 
gewoon op school.

Voor ouders
Het Tjalling Koopmans College is een regu-
liere middelbare school en wordt door OCW 
bekostigd. We zijn dus geen dure privé school 
en we hebben een normale ouderbijdrage. 
We nemen leerlingen aan met minimaal mavo 
(vmbo-t) niveau. We vinden dat persoonlijke 
aandacht voor elke leerling belangrijk is. Voor 
de snelle leerling om meer uitdaging te krijgen, 
voor de minder snelle leerling om goed bij te 
blijven. Dat persoonlijk onderwijs goed werkt, 
weten we uit ervaring met de Isaac Beeckman 
Academie in Zeeland. Deze eerste school 
voor persoonlijk onderwijs is gestart in 2009 
en is inmiddels de meest populaire school 
in Zeeland. De resultaten van leerlingen en 
het sociale klimaat zijn uitstekend. Leerlingen 
voelen zich ‘gezien en gekend’ en beleven 
een makkelijke overstap van basisschool naar 
voortgezet onderwijs. Wij bieden:

• een kleinschalige en veilige school
•  kleine klassen van gemiddeld 16  

leerlingen, ingedeeld naar niveau
•  20% meer onderwijstijd dan gebruikelijk
•  veel persoonlijke aandacht van  

docenten en mentoren
•  een vast rooster, zonder tussenuren, 

voor een heel schooljaar
•  drie dagen school van 9 tot 5, één dag 

school van 9 tot 4 en één dag vrij
•  weinig huiswerk
•  een goede doorstroom van mavo naar havo 

en van havo naar vwo en Gymnasium
•  extra uitdaging voor snelle vwo-ers  

(Gymnasium en bachelorvakken)

Bezoekadres

Tjalling Koopmans College
Easter Omwei 7
9254 GM Hurdegaryp

Postadres:
Postbus 36026
1020 MA Amsterdam
T 0511 471712
I  www.tjallingkoopmans.svpo.nl
E tjallingkoopmans@svpo.nl

Schoolleider:
Suzan Polet

tjalling

college
koopmans
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RSG Tromp Meesters
praktijkonderwijs, vmbo (zowel theorie als praktijk), havo, atheneum  

en gymnasium

Je zit nu nog op de basisschool, maar dat is 
straks voorbij. Samen met je ouders ben je 
bezig je voor te bereiden op het voortgezet 
onderwijs. Wij verwelkomen jou graag op de 
RSG Tromp Meesters. 

Wij bieden alle leerrichtingen aan, op 
twee verschillende locaties. Op de locatie 
Lijsterbesstraat bieden wij de leerrichtingen 
vwo (atheneum en gymnasium), havo en 
mavo (vmbo theoretische leerweg) aan 
binnen het zogeheten Junior College. Op 
de locatie Stationsstraat bieden wij het 
Vakcollege (vmbo basisberoepsgericht en 
kaderberoepsgericht) en het Praktijkonderwijs 
aan. 

Locatie Lijsterbesstraat 
Je start bij ons in het Junior College. Daarin 
hebben we verschillende klassen die opleiden 
tot verschillende niveaus:

Het vwo (voorbereidend wetenschappelijk 
onderwijs) duurt zes jaar en bereidt je voor 
op de universiteit. In de eerste klas krijg je de 
vakken klassieke vorming en Latijn. Aan het 
eind van het eerste jaar bevorderen wij je naar 
gymnasium (met klassieke talen) of atheneum.

Het havo (hoger algemeen voortgezet 
onderwijs) duurt vijf jaar en bereidt je voor op 
het hoger beroepsonderwijs (hbo).

Het accent op jouw talent
Het mavo (middelbaar algemeen voortgezet 
onderwijs) duurt vier jaar en bereidt je 
voor op het middelbaar beroepsonderwijs 
(mbo). Eigenlijk heet het mavo officieel 
voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs 
(vmbo) theoretische leerweg. Wij hebben er in 
Steenwijk voor gekozen het ‘mavo’ te noemen.

Je start natuurlijk in de brugklas:
•  Brugklas mavo: voor leerlingen met een 

duidelijk mavoadvies.
•  Brugklas mavo/havo voor leerlingen met een 

mavoadvies die begrijpend lezen en rekenen 
op havoniveau.

•  Brugklas havo voor leerlingen met een 
duidelijk havoadvies.

•  Brugklas havo/vwo voor leerlingen met een 
havoadvies die begrijpend lezen en rekenen 
op vwo-niveau.

•  Brugklas vwo voor leerlingen met een 
duidelijk advies voor het vwo.

Vakken in het Junior College 
Talen: Nederlands, Frans, Duits, Engels, Latijn 
en Grieks (alleen gymnasium)
Mens en Maatschappij: geschiedenis, 
aardrijkskunde en economie
Natuur en Techniek: biologie, natuurkunde 
en wiskunde
Kunstvakken: tekenen, handvaardigheid en 
muziek
Lichamelijke Opvoeding

Informatiedagen:

•   Woensdag 25 januari 
14.00-16.30 en 19.00-21.30  
Open Huis Locatie Lijsterbesstraat en 
locatie Stationsstraat

•  Donderdag 26 januari 
19:00 -21.30   
Open Huis locatie Lijsterbesstraat

Je hebt voor ieder vak een andere docent. 
Eén van die docenten is je mentor. Je mentor 
begeleidt jou het hele schooljaar en is het 
eerste aanspreekpunt voor jou en  je ouders. 

Talentprogramma’s 
We hebben talentprogramma’s op het gebied 
van sport, drama, fashion design, muziek en 
Spaans. En speciaal voor de (hoog)begaafde 
leerlingen in het vwo is er een uitgebreid 
wetenschappelijk programma (WON). Wij 
hebben voor hoogbegaafde leerlingen uit 
groep 8 ook een speciaal programma dat 
Ackropolist heet. Je volgt dan lessen Spaans 
en leert onderzoek doen.  

Elos school 
Ook zijn wij een Elos school. Dat houdt in dat 
we veel samenwerken met andere scholen in 
Europa. In het Junior College maken leerlingen 
kennis met Europese landen door middel van 
verschillende projecten.

Leren in Veiligheid 
In het hele Junior College werken we op basis 
van de principes van Leren in Veiligheid. Dat 
is een methode van omgaan met leerlingen 
waarin duidelijkheid, structuur en veiligheid in 
de klas centraal staan en waar leerlingen en 
docenten gezamenlijk  aan werken. 

Locatie Stationsstraat
Op onze locatie aan de Stationsstraat kan je 
terecht voor meer praktijkgerichte lessen. Het 

Bezoekadressen
Locatie Stationsstraat:  
Stationsstraat 40,  
8331 GK in Steenwijk

Locatie Lijsterbesstraat:  
Lijsterbesstraat 1,  
8331 NS in Steenwijk

Postadres: 
Postbus 168, 8330 AD in Steenwijk

Meer info:
T 0521 - 512220 (locatie S)
T 0521 - 514137 (locatie L)

E info@rsgtrompmeesters.nl
I www.rsgtrompmeesters.nl

Contactpersonen:
Junior College: Mevr. J.G. Koen
Vakcollege: Dhr. D. Vossebelt
Praktijkonderwijs: Mevr. E. Abrahams

Vind ons ook op Facebook en Twitter!

Vakcollege is de beste start van een opleiding 
tot vakman of vakvrouw waarbij je zowel je 
vmbodiploma als je mbo-diploma niveau 2 kan 
halen. Het Praktijkonderwijs is ‘onderwijs-op-
maat’, wat betekent dat we kijken naar wat het 
beste bij je past. Het is voor jou een goede 
opleiding als je extra zorg en ondersteuning 
nodig hebt. 

Vakcollege 
We houden binnen het Vakcollege rekening 
met wat jij leuk vindt en waar jij goed in bent. 
Dat betekent onder andere dat je iedere week 
tien praktijklessen hebt. Daarnaast zijn er 
natuurlijk de verplichte vakken Nederlands, 
Engels, wiskunde, biologie en natuurkunde. 

Binnen de praktijklessen kan je uiteindelijk 
kiezen uit drie profielen: BWI (Bouwen, 
Wonen en Interieur), PIE (Produceren, 
Installeren en Energie) en Z&W (Zorg & 
Welzijn). De brugklas en het tweede jaar van 
het Vakcollege zijn bedoeld om je te laten 
ontdekken waar je talenten liggen. 

De praktijklessen zijn de eerste twee jaar 
gericht op ‘Techniek & Vakmanschap’ of  
‘Mens & Dienstverlenen’. Daarna kies je 
dan een profiel. De helft van de lessen in je 
gekozen profiel staat vast. De andere helft 
mag je zelf invullen. Zo kan je echt doen wat jij 
zelf leuk vindt.

Specifieke leerlingenzorg
We maken op basis van de gegevens van de 
basisschool een plan om ervoor te zorgen dat 
jouw sterke punten sterker worden en dat je 
extra begeleiding krijgt bij de vakken waar je 
wat minder goed in bent.

Stages
Het Vakcollege heeft naast de vele 
praktijklessen ook veel ruimte voor stages. De 
samenwerking met bedrijven en instellingen 
(stages en bedrijfsbezoeken) en de BCS 
(Businessclub Steenwijkerland) zorgt voor 
een vakopleiding ‘op maat’.  Als je kiest voor 
het Vakcollege, stomen wij je klaar voor een 
goede kans op een baan!

Praktijkonderwijs
In het praktijkonderwijs krijg je les in kleine 
groepen waardoor je veel persoonlijke 
aandacht van de docent kunt krijgen. We 
kijken naar wat het beste bij jou past en wat jij 
leuk vindt. 

Het praktijkonderwijs kent geen vast aantal 
jaren dat je onderwijs krijgt, zoals op 
bijvoorbeeld het vmbo. Het praktijkonderwijs 
eindigt aan het eind van het schooljaar 
waarin je 18 jaar wordt. Dan ontvang je 
het schoolcertificaat praktijkonderwijs en 
eventuele andere diploma’s of certificaten die 
je in de loop der tijd hebt behaald. 

Stap voor stap
Met behulp van een Individueel Ontwikkelings 
Plan (een IOP) wordt er samen met jou aan 
je persoonlijke ontwikkeling gewerkt. Dit 
betekent dat we kijken wat je al kunt, maar 
ook wat je nog moet leren of kunt verbeteren. 
Zo kan je stap voor stap alles leren wat je 
nodig hebt om uiteindelijk te kunnen gaan 
werken of een vervolgopleiding te kunnen 
gaan doen. 

Stages
Een belangrijk onderdeel van het 
praktijkonderwijs vormt de stage bij bedrijven 
en andere instellingen. Je begint met een 
stage binnen de school. daarna volgen de 
snuffelstages bij verschillende bedrijven. Je 
kijkt dan wat je leuk zou vinden om te doen 
en wat juist niet. Vanuit je ervaringen tijdens 
deze stages stroom je door naar een stage die 
is afgestemd op jouw talenten en waar je in 
de praktijk alle dingen kunt leren die je later 
nodig hebt voor een baan. 

Belangrijke kenmerken van het 
praktijkonderwijs zijn:
• uitdagend en passend onderwijs
• leren door doen
• actief en zelfstandig leren
• vergroten van je kansen
• uitgaan van jouw talent

Kennismaken
We zien je graag tijdens ons Open Huis! 
Ben je verhinderd? Neem dan contact op 
met de afdelingsleiders van de verschillende 
afdelingen om een persoonlijke afspraak te 
maken. Neem ook eens een kijkje op www.
rsgtrompmeesters.nl. Tot ziens op de RSG 
Tromp Meesters!
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PRO Dokkum

Doe dag:
Woensdag 18 januari 2017 

Open dag:
Woensdag 15 februari 2017

Informatie:
Tel. 0519 294137
www.jjboumanschool.nl

Bezoekadres

Birdaarderstraatweg 82
9101 PK Dokkum

Postadres
Postbus 147
9100 AC Dokkum
Tel.  (0519) 29 41 37

Directeur
Dhr. B. van Kammen

school, of als je tegen problemen aanloopt, 
maar ook als coach in je schoolloopbaan. 
Iedere twee of drie weken heeft hij een 
persoonlijk gesprek met je, of vaker als je dat 
nodig hebt, en hij komt zelfs op huisbezoek.
Verder is er een zorgteam op school voor 
meer specialistische hulp en zijn er binnen 
school trainingen die je verder op weg kunnen 
helpen wanneer het eens spaak loopt.

Het onderwijs
De Praktijkschool is bedoeld voor leerlingen 
van 12 tot 18 jaar. Je bezoekt de school dus 
zes jaar en deze periode is verdeeld in drie 
stukken. De eerste twee jaren worden besteed 
aan basisvorming. In één schoolweek krijg je 
dertien uren theorie en achttien uren praktijk.
Leerjaar drie en vier zijn bedoeld voor 
arbeidsvoorbereiding, je leert echt werken 
in bijvoorbeeld dertien verschillende interne 
stages. De lessen zijn meer vakgericht en je 
kunt allerlei cursussen volgen.
In het vijfde en zesde leerjaar ga je buiten 
school stage lopen en helpen wij je naar werk 
of een vervolgopleiding toe.

Na de Praktijkschool
Van de leerlingen die onze school verlaten 
gaan de meesten aan het werk. Dat kan zijn 
in een productiebedrijf, een agrarisch bedrijf 
maar ook in een winkel of een restaurant.
Er is een deel dat door gaat leren in het MBO. 
Dat kan vanaf je zestiende (BOL), je gaat dan 
naar de zgn. entree opleiding. Natuurlijk moet 
je dan hebben laten zien dat je op taal- en 
rekengebied één en ander kunt presteren. 
Je kunt ook later, wanneer je met werk van 
school gaat, doorleren op het MBO dat heet 
werken en leren (BBL).

Iets voor jou?
De lestijden op onze school zijn; vier dagen 
van ’s morgens 8.25 tot ’s middags 14.10 
uur en één dag tot 15.00 uur. Er zijn geen 
tussenuren en er is geen lesuitval. 
Naast de lessen op school zijn er de 
buitenschoolse activiteiten. Je gaat mee op 
excursies, er zijn schoolkampen en in de derde 
fase zelfs een buitenlandse reis, je komt in 

JJ Boumanschool
In Dokkum vind je de chr. School voor 
Praktijkonderwijs, de JJ Boumanschool, een 
school voor voortgezet onderwijs.
In een modern voormalig bedrijfsgebouw gaan 
zo’n tweehonderd leerlingen met 
plezier naar school.
De klassen zijn klein, je zit met ten hoogste 
veertien klasgenoten in een klas. De leerlingen 
kennen elkaar en de docenten goed en de 
sfeer op school is erg prettig.
Dat vinden wij belangrijk, een goede sfeer 
is een voorwaarde om tot leren te komen 
zeggen wij altijd.

Praktijkonderwijs 
De leerlingen die bij ons naar school gaan 
hebben meer op met praktijk dan met theorie, 
zij zijn niet zo goed in theorie. Dat maakt dat 
meer dan de helft van het lesrooster gevuld 
is met praktijkvakken. Zo zijn er op onze 
school dan ook veel meer praktijklokalen 
dan theorielokalen. En het aanbod van 
praktijkvakken varieert van metaal tot groen 
en van winkelpraktijk tot koken, er zijn wel elf 
verschillende praktijkvakken. Daarnaast zijn 
er interne stages, externe stages en allerlei 
cursussen waarvoor je branche-erkende 
certificaten of diploma’s kunt halen.  

Toelating
Hoewel velen dat wel zouden willen kan niet 
iedereen naar het Praktijkonderwijs. Je moet 
aan bepaalde voorwaarden voldoen om een 
beschikking voor toelating te krijgen. Die 
beschikking wordt aangevraagd door de 
Praktijkschool. Als je wilt weten of jij ook naar 
het Praktijkonderwijs kan moet je dat maar 
vragen aan je leerkracht, of kun je  bellen naar 
onze school.

Begeleiding
Natuurlijk is de overstap naar het voortgezet 
onderwijs een spannende. Wij helpen je deze 
stap te maken; door de speciale info dagen, 
door de introductiedag maar vooral door de 
persoonlijke begeleiding.
Iedere leerling op onze school heeft een eigen 
mentor. Deze helpt je wegwijs te maken in 

JJ Boumanschool Dokkum

Chr. School voor Praktijkonderwijs

bedrijven om daar een kijkje te nemen en er 
zijn allerlei sportactiviteiten, toernooien en 
workshops. Check de website! 

Check de website! 
www.jjboumanschool.nl

Maritieme Academie Harlingen
Open Dagen:
Vrijdag 10 februari 2017
van 16.00 uur tot 19.00 uur

Zaterdag 11 februari 2017
Van 10.00 uur tot 15.00 uur 

Woensdag 12 april 2017
Van 16.00 uur tot 19.00 uur. 

Super school waar denken 
en doen elkaar versterken
De Maritieme Academie Harlingen is een 
heerlijke school voor jongens en meiden die 
iets met varen hebben. Voor veel volwassenen 
van nu was onze school de basis waar het ooit 
allemaal begon. Ze zijn schipper, stuurman of 
kapitein geworden, runnen rederijen of haven-
bedrijven en zijn nu ambassadeurs van onze 
school. En dat toekomstperspectief is er ook 
voor jou. Na onze maritieme VMBO opleiding 
kun je aansluitend een MBO opleiding volgen 
- bij ons kan dat in hetzelfde gebouw. Je kunt 
ook HBO opleidingen gaan volgen onderge-
bracht bij de Maritieme Academie Holland. En 
er zijn tal van varianten denkbaar waarbij leren 
en werken hand in hand gaan. Onze school is 
een veilige en kleinschalige school met veel 
persoonlijke aandacht voor elke leerling. 

Beroepsonderwijs 
Wij bieden je beroepsonderwijs aan. Dat bete-
kent dat wij naast algemene vakken specifieke 
maritieme vakken in het lespakket hebben. 
Die algemene vakken koppelen wij aan de 
dagelijkse beroepspraktijk. Rekenen doe je 
omdat je aan boord van een schip bereke-
ningen moet kunnen maken. Engels en Duits  
leer je omdat als je ergens op de wereldzeeën 
of op de rivieren in Duitsland vaart, je in die 
taal met sluiswachters, havenmeesters moet 
kunnen communiceren. Alle vakken koppelen 
we aan het toekomstige beroep in zeevaart, 
binnenvaart, recreatie- en toerismevaart, 
marine, visserij of offshore waarvoor je wordt 
opgeleid. Elke leerling ontvangt van ons een 
laptop in bruikleen die na het behalen van je 
VMBO diploma je eigendom wordt. Op onze 
school werken leerlingen met de modernste 
middelen. We lopen voorop in digitaal onder-
wijs; E-learning in plaats van schoolboeken.

Elk leerjaar is anders
In de leerjaren 1 en 2 doen we aan basisvor-
ming en geven wij veel aandacht aan zelfstan-
dig werken. Leerlingen die een extra steuntje in 
de rug nodig hebben, kunnen in een klas met 
leerwegondersteunend onderwijs worden ge-
plaatst. In klas 3 en 4 wordt de nautische op-
leiding intensiever. Onze school beschikt over 
moderne opleidingsschepen - prinses Máxima, 

prinses Amalia en ms Emeli - waar jij als leerling  
regelmatig mee gaat varen. Hier breng je wat je 
geleerd hebt in de praktijk. Tenslotte hebben 
we ook nog een variant van werken en leren 
tegelijk, het zogenaamde LeerWerkTraject. 
Daar kun je vanaf je 15e aan meedoen.

Wonen op school
Een bijzonder aspect van onze opleidingen 
is dat de leerlingen wonen op school.  Dat is 
alvast een voorproefje voor later als je gaat 
varen en ook voor kortere of langere tijd van 
huis bent. Voor al onze leerlingen is 24 uur 
per dag begeleiding en zorg aanwezig. De 
leerlingen zijn enthousiast over het wonen 
op school; er ontstaan vriendschappen voor 
het leven. De woonomgeving bestaat uit drie- 
persoonskamers (VMBO) en één persoonska-
mers (MBO), een grote recreatiezaal en een 
restaurant voor alle dagelijkse maaltijden. De 
bootslieden – dat zijn de groepsleiders van 
de woonomgeving – organiseren tal van leuke 
activiteiten. 

Niveau en begeleiding
Als Maritieme Academie Harlingen kennen wij 
drie niveaus: basis- en kaderberoepsgericht en 
de gemengde leerweg. Op elk niveau word je 
als leerling begeleid door mentoren, docenten 
en groepsleiders. Die groepsleiders helpen 
je bij de verplichte studie in de avonduren 
(minimaal 45 minuten per avond). Leerlingen 
die wat extra ondersteuning nodig hebben, 
worden door docenten geholpen.

Nieuwe opleiding:   
Scheeps- en Jachtbouw
Schepen moeten gebouwd worden voor je 
er mee kan varen. Dat lijkt logisch maar er 
komt wel heel veel bij kijken. Vanaf schooljaar 
2016-2017 bieden wij de nieuwe VMBO op-
leiding Scheeps-en Jachtbouw. Een aantrekke-
lijke opleiding voor leerlingen die van techniek 
houden, creatief zijn en bijvoorbeeld graag 
boten willen ontwerpen. Je kunt na je VMBO 
opleiding bij ons in Harlingen doorstromen 
naar de MBO opleiding Scheeps-en Jachtbouw 
bij ROC de Friese Poort in Sneek ook onder-
deel van de Maritieme Academie Holland.

Maak een afspraak voor een bezoek 
met rondleiding of vraag een 

informatiepakket aan.

Bezoekadres
Almenumerweg 1
8861 KM Harlingen

Postadres
Postbus 58 
8860 AB Harlingen

Meer info
T (0517) 412 300
E informatie@maritiemeacademie.nl
I www.maritiemeacademieharlingen.nl

Directie
De heer A.Mintjes
Directeur
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Marne college
Tweetalig vwo - vwo - havo - vmbo gt - vmbo kb - vmbo bb   

Vergroot je wereld!
Volgend jaar verleg jij een belangrijke grens: je 
gaat van de basisschool naar het voortgezet 
onderwijs. Wat een spannende stap! Op het 
Marne college weten we wat het is om je gren-
zen te verleggen. We staan voor een veilige en 
vertrouwde basis, van waaruit je kunt groeien 
en jezelf kunt ontwikkelen. We zorgen voor 
een goede en fijne sfeer waarin jij en je klasge-
noten je snel thuis voelen. Zo wordt grenzen 
verleggen vooral heel erg leuk! Voel je welkom 
op het Marne college en maak snel kennis met 
ons opleidingsaanbod.

Vmbo: ontdek waar je goed in bent
Een stevige basis voor je toekomst vind je op 
het vmbo. Vind je het prettig om met je han-
den te werken? Dan ben jij goed op je plek bij 
de basisberoepsgerichte of kaderberoepsge-
richte leerweg. Je maakt kennis met praktijk-
lessen van de Schoolbedrijven. Zo ontdek je 
waar je goed in bent en wat bij jou past. Leren 
op een moderne manier staat centraal. Kom 
jij terecht op de gemengde of theoretische 
leerweg? Dan krijg je een breed vakkenpakket 
aangeboden, gericht op theorie en praktijk. Je 
leert verder wat voor jou de beste manier is 
om te leren en hoe je dit kunt omzetten in een 
planning. Daarnaast werk je veel samen met je 
klasgenoten aan verschillende opdrachten, 
die je soms ook in de praktijk mag brengen.

Open huis
Woensdag 1 februari 2017  

Proeflessen
Dinsdag 17 en woensdag 25 januari 
2017

Kijk voor tijden en aanmelden op 
http://www.marnecollege.nl

Bezoekadres
Schoolstraat 1 en 7
8701 DX  Bolsward

Postbus 54
8700 AB  Bolsward

Meer info

T   0515 - 548222
E   info@marnecollege.nl
I    www.marnecollege.nl

Social Media
www.facebook.com/marnecollege

www.twitter.com/marnecollege

Instagram: @marnecollege

Havo: wil jij onbegrensde 
mogelijkheden ontdekken?
Op de havo word jij uitgedaagd om je talent 
te ontwikkelen! We moedigen je aan om mee 
te doen en actief te zijn. Ook leren wij je 
om je eigen verantwoordelijkheid te nemen. 
Docenten van het Marne college leveren een 
bijdrage aan de ontwikkeling van jouw talent. 
Daarmee verover jij de wereld! 

Vwo: verleg je grenzen
Op het vwo dagen wij jou uit om je grenzen 
te verleggen. We bereiden je voor op het 
wetenschappelijk onderwijs. Je leert meer over 
wat jij kunt en wat je kunt bijdragen aan de 
wereld. Daarom speelt internationalisering 
een belangrijke rol op het vwo. In meerdere 
leerjaren staat Europese en internationale 
oriëntatie op het programma.

Tweetalig Onderwijs
Op het vwo kun jij je wereld vergroten door te 
kiezen voor het tweetalig onderwijs. Minimaal 
de helft van alle lessen wordt in het Engels 
gegeven. Dit biedt jou een zeer pittige 
uitdaging. Op deze manier ontwikkel jij de 
juiste kennis om jouw wereld te vergroten!

De wereld is jouw werkgebied
Naast tweetalig onderwijs bieden we jou 
onbegrensde mogelijkheden! Van excursies 
naar het buitenland, tot uitwisselingen met 
leerlingen uit andere landen. Leerlingen van 
het Marne college hebben al tientallen landen 
bezocht. Ook komen leerlingen uit andere 
landen voor uitwisselingen naar Bolsward. Dit 
zijn zeer leerzame en leuke ervaringen. Op 
deze manier krijg jij een unieke en bijzondere 
kans om je grenzen te verleggen!
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BETROKKENHEID

VERTROUWEN

RESPECT

DOCKINGA           college

Jij bent van harte welkom!

Bezoekadres
Woudweg 140
9101 VP Dokkum

Postadres
Postbus 66
9100 AB Dokkum

Meer info
T (0519 -) 229 600
E info@dockinga.nl
I www.dockinga.nl

VMBO-GT
Op locatie VMBO-GT (vroeger de mavo) 
wordt naast de reguliere vakken ook aandacht 
besteed aan de ontwikkeling van studie- en 
sociale vaardigheden. Leerlingen die misschien 
naar de havo kunnen, worden in de  schakel-
klas uitgedaagd met havo stof. 

HAVO/VWO
Onze HAVO/VWO opleiding bestaat uit twee 
aangrenzende locaties; één locatie voor de 
onderbouw (leerjaar 1 t/m 3) en één locatie 
voor de bovenbouw (leerjaar 4 t/m 5 en 6). 
Je kunt bij ons ook het gymnasium doen en 
we bieden in de bovenbouw ruime keuzemo-
gelijkheden, zoals wetenschaps- en creatieve 
vakken.

..maar er is meer!
Leren doe je niet alleen in de les. Daarom 
organiseren we ook activiteiten buiten de 
school. Niet alleen in Dokkum en omgeving, 
leerlingen gaan ook de grens over tijdens de 
zogenaamde werkweken.  

Aandacht voor je omgeving
Wij vinden het belangrijk dat je ook leert over 
jouw omgeving en hoe de samenleving in el-
kaar steekt. Dat proberen we jou op verschil-
lende manieren te laten ervaren. Als je onze 
school verlaat met een diploma, willen wij dat 
jij je goed in die samenleving staande houdt. 
Dat doen wij natuurlijk niet alleen, maar 
vooral ook samen met je ouders. Kom straks 
zelf eens kijken op onze Open Dagen en /of 
op een van onze doemiddagen en ervaar dat 
het Dockinga College een school is waar je je 
thuis voelt.  

Het is tijd voor de volgende stap. Na acht jaar 
op de basisschool ga je naar het voorgezet 
onderwijs. Je bent van harte welkom op het 
Dockinga College. Wij hebben vier locaties 
in Dokkum en één locatie in Ferwert. Het zijn 
allemaal kleine scholen waar iedereen elkaar 
kent en waar de sfeer goed is. Je staat er niet 
alleen voor. Samen met je docenten, begelei-
ders en je medeleerlingen haal je het beste uit 
jezelf, op welk terrein dan ook. Wij geven je de 
ruimte jezelf verder te ontwikkelen. Kom erbij 
en voel je thuis!

Onderwijsaanbod Ferwert
In Ferwert staat de kleinste locatie, maar hier 
vind je meerdere opleidingsmogelijkheden. 
We bieden het totale VMBO-T programma. 
Daarnaast kun je de eerste drie jaren van de 
havo en het vwo volgen; de bovenbouw doe je 
dan in Dokkum. 

Onderwijsaanbod Dokkum
De locaties in Dokkum onderscheiden zich 
door hun onderwijsaanbod. Iedere locatie 
biedt een bepaalde onderwijsstroom. En dat is 
fijn, want jij kunt daardoor je gehele schooltijd 
op dezelfde locatie blijven. De locaties bevin-
den zich dichtbij elkaar; als je doorstroomt 
hoef je niet veel verder te reizen.

VMBO-VAKschool
Hier vind je de beroepsgerichte opleidingen, 
waarmee je de basis legt voor beroepen zoals 
timmerman, verzorgende en elektrotechnicus. 
Dat betekent dat je veel praktijkles krijgt, 
vooral vanaf het derde leerjaar. We zorgen 
voor goede begeleiding en bereiden je voor 
op keuzemomenten. 

Dockinga College
Christelijke scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs  

met VMBO, HAVO en VWO

Kom naar onze 
Open Dagen en Doe-
middagen of proeflessen!

Open Dagen
Dinsdag 31 januari 2017
VMBO-GT 
18.30 - 21.00 uur

Woensdag 1 februari 2017
Ferwert
16.00 - 18.30 uur

Woensdag 1 februari 2017
VMBO-VAKschool
18.30 – 21.00 uur

Donderdag 2 februari 2017
HAVO/VWO
18.30 - 21.00 uur

Doemiddagen Dokkum 2017:
Woensdag 11 januari: VMBO-GT
Woensdag 18 januari: HAVO/VWO
Woensdag 25 januari: VAKschool

Proeflessen Ferwert:
Donderdag 12 januari 2017
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Berechja College 

Bewust, Betrokken, Berechja

Bewust
Het Berechja College is een christelijke school. 
En dat laten we graag zien. Jouw ontwikkeling 
is voor ons het belangrijkste wat er bestaat. 
Daarmee bedoelen we dat we je leren om zelf 
keuzes te maken en je er van bewust te laten 
worden hoe je (positieve) gedrag jezelf maar 
ook anderen kan beïnvloeden. De Bijbel verteld 
ons dat wij geliefd zijn door God en dat we 
Zijn liefde mogen doorgeven naar de mensen 
om ons heen. Onze docenten begeleiden jou 
daarbij met geloof, hoop en liefde. 

Wij beginnen iedere dag met Bijbellezen en 
gebed en sluiten we de dag met dankgebed. 
De christelijke feesten nemen bij ons een 
belangrijke plek in en worden samen met de 
leerlingen vormgegeven. Elk leerjaar heeft z’n 
eigen samenkomst. Daarnaast merk je aan de 
manier waarop we met elkaar omgaan dat we 
een christelijke school zijn. Gepast taalgebruik 
en leren hoe je met elkaar omgaat zijn voor ons 
heel belangrijk. De school heeft daardoor een 
vriendelijk klimaat waarin we elkaar waarderen 
(het gevoel dat je er mag zijn), respecteren 
(iedereen is uniek) en accepteren (naar elkaar 
luisteren). Zo proberen wij iets uit te dragen 
van de liefde die God aan ons geeft.

Je zult je waarschijnlijk snel thuis voelen op 
onze school. Na een paar dagen heb je dan 
het gevoel dat je hier al veel langer zit. Dat 
komt ook omdat onze school niet zo groot is. 
Er is daarom altijd wel een docent in de buurt 
die je kan helpen als je een vraag hebt. En dat 
is fijn want het kan soms best lastig zijn als je 
net op een nieuwe school zit.

Betrokken
Het Berechja College is een school die je 
helpt te ontdekken welke kant je op wilt en 
die je goed voorbereidt op een mbo-oplei-
ding. Samen met jou besteden we veel tijd 
aan je schoolwerk. Dit doen we door samen 
doelen te stellen en je te stimuleren in het 
onderwijs en in je zoektocht naar een bij jou 
passend beroep. 

Daarbij helpen we je door aandacht te schen-
ken aan je zwakke plekken. Als je voelt dat 
je iets al goed beheerst, durf je met zelfver-
trouwen te kijken naar wat er nog niet zo 
goed gaat. Je krijgt een mentor die je daarin 
begeleidt. Bij je mentor kun je terecht voor al 
je vragen, maar ook gewoon voor een gezel-
lig praatje. Ook zorgt de mentor voor een 
plezierige sfeer in de klas en kan hij of zij op 
huisbezoek komen.

Soms gebeurt het dat het even niet zo goed 
gaat op school. Je kunt bij ons dan extra on-
dersteuning krijgen. Bijvoorbeeld in de vorm 
van bijwerkles. Ook hebben we begeleiders 
die je kunnen helpen wanneer je persoonlijke 
uitdagingen hebt. Denk bijvoorbeeld aan hulp 
bij dyslexie! Ook faalangstreductietraining, 
examenvreestraining of weerbaarheidstraining 
behoren tot de mogelijkheden.
 
Je moet op school veel keuzes maken. Ook 
keuzes in het kiezen van een vakkenpakket, 
leerroute, profiel en uiteindelijk een vervolg-
opleiding. Dat zijn soms lastige keuzes. Geluk-
kig hebben we een fijne decaan die je samen 
met de mentor daarbij gaat helpen.

Open Dag:

Open dag: woensdag 25 januari 
18.00 – 21.00 uur

Locatie: Waaiershoek 46
8321 BH, Urk
T 0527 - 681237

Totaal 400 vmbo leerlingen
Directeur-bestuurder: dhr. A. Leijenaar

Berechja College
Waaiershoek 46
8321 BH, Urk

Meer info
Telefoon: 0527-681237
Mail: info@berechja.nl
Twitter: @Berechja_op_Urk

Burgemeester Harmsma School

Brede tweejarige onderbouw, bovenbouw VMBO en  

doorstroom van klas 3 BHS naar Havo-4 in de regio

De school
De Burgemeester Harmsma School is 
een Openbare School voor Geïntegreerd 
Voortgezet Onderwijs. In de brede groepen 
in klas 1 en 2 worden alle leerlingen uit groep 
8 toegelaten met uitzondering van leerlingen 
voor het Praktijkonderwijs. Na het derde 
jaar kunnen leerlingen die daar geschikt voor 
zijn doorstromen naar HAVO-4 in Drachten, 
Heerenveen of Oosterwolde of hun VMBO-
opleiding afronden op de Burgemeester 
Harmsma School. 

Kleine, overzichtelijke school
De Burgemeester Harmsma School heeft één 
locatie (750 leerlingen). Alle theorie- en 
vaklokalen zijn gegroepeerd rondom lesplei-
nen, aangevuld met een gezellige en grote 
kantine. Alle eerste en tweede klassen hebben 
een eigen ruimte in het gebouw en iedere klas 
heeft een eigen lokaal.

Onderbouw
In klas 1 en 2 zitten de leerlingen van alle 
niveaus bij elkaar in de klas, van VMBO met 
Lwoo t/m HAVO-doorstroom leerlingen. 
Iedere leerling werkt op zijn/haar eigen niveau 
in de richting van de definitieve schoolkeuze. 
De heterogene samenstelling van de klassen 
zorgt ervoor, dat een flink deel van de leer-
lingen aanmerkelijk hoger uitstroomt dan het 
advies van de basisschool.

Bovenbouw
In de 3e klas maken de leerlingen een  
keuze uit de volgende leerwegen:

a. De theoretische leerweg(TL) /  
HAVO-doorstroom
In de TL / HAVO-doorstroom worden bijna 
alleen theorievakken gegeven. Na de derde 
klas ronden de leerlingen hun opleiding af  
met een TL-diploma (MAVO) of stromen  
door naar HAVO-4 in de regio.

b. De beroepsgerichte leerweg 
De beroepsgerichte leerweg heeft een  
basis- en een kadervariant. Ook een leer-
werktraject is mogelijk.
Binnen de profielen VMBO, kunnen leerlingen 
allerlei profiel- en keuzevakken kiezen. Daarbij 
worden profiel- en keuzevakken aangeboden 
die te maken hebben met techniek, zorg & 
welzijn, economie, ICT en sport en cultuur. 

c. De gemengde leerweg(GL).
De GL is een tussenvorm: naast vakken op 
TL-niveau wordt een profielvak uit de secto-
ren Techniek, Zorg&Welzijn of Economie en 
Ondernemen gekozen.

Sport & Cultuur 
In alle leerwegen in de bovenbouw is het 
mogelijk om extra sport- of cultuurlessen te 
kiezen! (Vak S of Vak C)

Een gewone school, 
toch anders dan andere!

Open Dag:
woensdag 25 januari 2017 van 
13.15 tot 15.30 uur voor leerlingen 
van groep 8.

Open avond:
woensdag 25 januari 2017 van 
19.00 tot 21.00 uur voor ouders/

verzorgers en leerlingen.

Bezoekadres
H. Ringenoldusstraat 3 
8401 PV Gorredijk

mevr. M.G. Schreur
Directeur/bestuurder a.i.

Meer info
T 0513-463455
E info@burgharmsmaschool.nl
I  www.burgharmsmaschool.nl

Leerlingbegeleiding
Elke klas heeft een eigen mentor, die een erg 
belangrijke rol speelt. In de onderbouw heeft 
elke klas zelfs twee mentoren. Naast 
vaklessen, verzorgt de mentor per week 
twee begeleidingsuren en een projectuur. 
Een veilige en prettige sfeer in de klas is heel 
belangrijk!

Meer sterke punten van de Burgemeester 
Harmsma School:
• gunstige schooltijden
•  alle eerste en veel andere klassen  

vrijdagmiddag vrij
• een uitgebreide hulpstructuur
• huiswerkbegeleiding buiten schooltijd
• dyslexiehulp onder schooltijd
• prima eindexamenresultaten
•  veel extra activiteiten, o.a. het cultuurvak 

`vak C` en het sportvak `vak S`
• brede vorming
• sport, cultuur en theorie en praktijk

Het Berechja College staat voor:

 Protestants christelijk onderwijs

 Een veilige en overzichtelijke school

 Veel persoonlijke aandacht

 Remedial Teaching

 LWOO-onderwijs

 SOVA/Faalangstreductietraining

 Hulp bij dyslexie/ dyscalculie

 Duidelijke regels

 Betrokken docenten

 Zomerschool 

 VMBO-Profiel voor elke leerling

 HAVO-onderbouw

 Huiswerkbegeleiding

 Buitenschoolse activiteiten
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CSG Comenius

Geloof in je toekomst
Ben je op zoek naar een school waar je je 
talenten kunt ontwikkelen? Bij CSG Comenius 
zit je goed! Want of je nu een kei bent in leren 
of liever met je handen werkt, wij vinden dat 
je moet doen waar je goed in bent. Je kunt 
bij ons kiezen voor praktijkonderwijs, vmbo, 
mavo, havo of atheneum. Zo sluiten we met 
ons onderwijs aan bij jouw talenten en inte-
resses. Daarnaast bieden we unieke ’talent-
stromen’ aan. Meer weten? Kom naar onze 
open dagen, doedagen of voorlichtingsdagen!

Persoonlijke aandacht
Persoonlijke aandacht vinden we bij CSG 
Comenius heel belangrijk. We doen er alles 
aan om je zo snel mogelijk wegwijs te maken 
op onze school. Iedere klas heeft daarom een 
eigen mentor waar je terecht kunt met vragen. 
Ook zorgt de mentor voor een plezierige sfeer 
in de klas en houdt hij of zij contact met je 
ouders/verzorgers. Het kan soms gebeuren 
dat het even niet zo goed gaat op school. Je 
kunt dan extra ondersteuning krijgen. Bijvoor-
beeld in de vorm van huiswerkbegeleiding of 
bijles. Ook hebben we begeleiders die je kun-
nen helpen bij persoonlijke problemen.

Talentstromen
Op CSG Comenius volg je niet alleen lessen. 
We organiseren ook feestavonden, schoolrei-
zen, sportdagen en vieringen. En we hebben 
contact met scholen in het buitenland. Het 
afgelopen jaar gingen leerlingen naar diverse 
steden in Europa. Ook krijg je te maken met 
bedrijven buiten de school, bijvoorbeeld 
wanneer je aan projecten werkt. Zo kun je je 
breed ontwikkelen.

Uniek in Leeuwarden en 
omstreken: @Forum
Ben je leergierig, kun je zelfstandig werken en 
goed omgaan met vrijheid? Misschien ben jij 
dan wel geschikt voor @Forum! Een nieuwe en 
kleinschalige locatie met mavo, havo en athe-
neumonderwijs. Het onderwijs wordt helemaal 
op jouw persoon afgestemd. Op die manier 
ontwikkel je je creativiteit en word je gestimu-
leerd het beste uit jezelf te halen. Een forum is 
een plaats waar mensen samenkomen om met 

Doe dag
Locaties Leeuwarden 
Dinsdag 31 januari 2017 - 13.30 uur
Locatie Sint Annaparochie:  
Woensdag 25 januari 2017
19.00 - 21.00 uur

Open dag
Locaties Leeuwarden
Vrijdag 3 februari 2017
15.30 - 20.30 uur
Locatie Sint Annaparochie
Woensdag 8 februari 2017
16.00 - 20.30 uur

Locatie Zamenhof 
Praktijkonderwijs en vmbo
Robert Kochstraat 6
8921 VX Leeuwarden

Locatie Esdoorn Mavo, Mavo XL
Esdoornstraat 52
8924 BK Leeuwarden

Locatie Mariënburg Havo en atheneum
Achter de Hoven 118
8933 CR Leeuwarden

Locatie Sint Anne Havo en atheneum, 
Hartman Sannesstraat 5-7
9076 EB St.-Annaparochie

Postadres
Postbus 193, 8900 AD Leeuwarden

Meer info
T (058) 234 76 70
E info@csg-comenius.nl
I www.csg-comenius.nl

elkaar en van elkaar te leren. Om inspiratie op 
te doen en enthousiasme te delen. En dat is 
precies waar @Forum voor staat. We maken 
het onderwijs samen. Daarbij dagen we je uit 
je creativiteit te ontwikkelen en het beste uit 
jezelf te halen. 

Uniek in Friesland: een 
nieuwe creatieve en eigentijdse 
vorm van onderwijs: 
Comenius Quintus!
CSG Comenius verbetert haar onderwijs 
voortdurend. Nieuwe onderwijsconcepten 
horen hier bij.  Na de opening van @Forum 
gaat CSG Comenius op 1 augustus 2017 van 
start met een kleinschalige havo en atheneum 
locatie voor leerlingen die creatief zijn en/of 
zich verder creatief willen ontwikkelen.  Als je 
belangstelling hebt voor theater, fotografie, 
beeldend, muziek , tekenen en multimedia, dan 
wordt dit de school van je dromen!  Naast 
les in de bekende vakken werken we ook in 
projecten. Houd onze website in de gaten 
voor meer informatie en de voorlichtingsbij-
eenkomsten.

CSG Comenius gelooft in 
je toekomst!
Ook jij hebt talent! Weet je nog niet precies 
welk talent dat is? Bij ons op school kom je 
daar vanzelf achter. Je zult zien dat je heel wat 
in je mars hebt. Je leert je mogelijkheden ont-
dekken, zodat je later een beroep kunt vinden 
dat helemaal bij jou past. Op CSG Comenius 
zet je een flinke stap richting je toekomst!

Zoek jij een fijne, avontuurlijke school waar 
je helemaal jezelf kunt zijn? Waar je veel 
leert over natuur, dieren, voeding en  
techniek? Waar je naast theorie ook veel 
in de praktijk werkt? Dan is Terra iets voor 
jou. Welkom, bij Terra Wolvega! 

Bij Terra Wolvega kun je naar het vmbo-groen 
en het Groene Lyceum. Lees hier alles over 
onze opleidingen en bezoek onze Open Dag! 
Je wordt vast enthousiast!

Vmbo-groen
Waarom is Terra vmbo-groen echt iets 
voor jou?
•  Je bent hier veel buiten bezig en leert van 

alles over de natuur en de wereld. Dus geen 
lange, saaie dagen in het klaslokaal… maar 
veel erop uit. De natuur is namelijk heel 
belangrijk bij ons. Lekker groen dus.

•  Elke dag is een avontuur. Je doet van alles, 
zoals muziek, sport, gezondheid, natuur, 
dier, cultuur en techniek. Laat je verrassen 
en uitdagen!

•  Je krijgt een goede mix van theorie en 
praktijk. Dus leuke praktische projecten, 
dan weer even in de boeken én je gaat op 
stage. Dat betekent meekijken bij allerlei 
interessante bedrijven en organisaties. Heel 
leerzaam! 

•  Digitaal leren wordt steeds belangrijker bij 
ons op school. Je werkt hier met een eigen 
laptop. Cool!

•  Vind je leren lastig? Terra Wolvega heeft 
extra begeleidingsuren daarvoor.

Ontdek het vernieuwde hGL!
Heb jij havo of havo/vwo niveau, maar ben 
je ook een echte doener? Dan zit je bij het 
Groene Lyceum op je plek. Hier gebruik je je 
hoofd en je handen. Aan het einde van 
de leerroute heb je een mbo-diploma op 
niveau 4. Daarmee kun je doorstromen naar 
het hbo! 
Binnen het Groene Lyceum zijn diverse 
vernieuwingen :
•  Je rondt het Groene Lyceum in 5 of 6 jaar 

af. Dat hangt af van jouw tempo van werken 
en leren en de keuzes die je maakt.

•   Je kiest zelf je leerroute en daar stem je 
jouw vakken en stages op af.

•  Je werkt nog meer aan (studie)vaardigheden 
die je op het hbo goed kunt gebruiken.

•  Je werkt met leerlingen uit verschillende 
klassen en leerjaren samen aan opdrachten. 
Dit noemen we leerpleinleren.

Eigen mentor en goede  
begeleiding
Elke klas heeft een eigen mentor. Deze 
doet van alles voor en met jou. Heb je een 
vraag, wil je hulp of advies? Je kunt altijd bij 
je mentor terecht. We leren je ook hoe je 
bijvoorbeeld aantekeningen, samenvattingen 
of werkstukken kunt maken. De mentor is het 
eerste aanspreekpunt voor jou en je ouders/
verzorgers. 
Op onze school word je goed begeleid.  
Docenten spreken regelmatig met jou over 
hoe het gaat op school en het team van 
docenten bespreekt jouw resultaten. We 
hebben vaak contact met je ouders/verzor-
gers en organiseren informatieavonden. Ook 
begeleiden we jou bij de overstap naar het 
vervolgonderwijs. 

Magister
Cijfers checken, je rooster of huiswerk bekij-
ken, extra lesmateriaal opvragen; het kan al-
lemaal met Magister, onze Elektronische Leer 
Omgeving (ELO). Waar je ook bent: met een 
computer en internetaansluiting heb je altijd 
toegang tot dit systeem. Via Magister krijg je 
veel informatie over de school en het leren. 

Activiteiten
Naast de gewone lessen organiseren 
we allerlei andere activiteiten, zoals 
voorstellingen, schoolfeesten, excursies 
en uitwisselingen. Er zijn sportdagen, we 
doen mee aan allerlei sportieve activiteiten 
en hebben een eigen competitie, de Terra 
Coppa, een voetbaltoernooi tegen leerlingen 
van de andere vestigingen van Terra.

Terra Wolvega
Vmbo-groen en het Groene Lyceum 

Bezoekadres
Paulus Potterstraat 33
8471 VM Wolvega
ingang aan de Stadhouderslaan

Postadres
Postbus 147
8470 AC Wolvega

Meer info
T  0561-618818
E    wolvega@voterra.nl
I  wolvega.voterra.nl

Teamleiders:
Herman Scheltinga
Frits Spanhaak

Volg Terra Wolvega ook op facebook 
www.facebook.com/TerraWolvega

 

Open Dag:
Woensdag 25 januari 2017
15:00 - 17:00 uur
19:00 - 21:00 uur
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Art College. Hier kun je verschillende vakken 
in de praktijk brengen. Zo kun jij nét dat 
stapje extra zetten!

Technasium (havo en vwo, Sneek)
Wil jij werken voor echte opdrachtgevers? 
Samen met je klasgenoten écht goede oplos-
singen bedenken? Die kans krijg je bij het 
Technasium. In de gloednieuwe werkplaats 
leer jij zelfstandig werken, samen werken, crea-
tief denken en nog veel meer! Je bent daar-
door zeer betrokken bij wat je leert. Zo zet jij 
je met hart en ziel in voor een topresultaat!

Vwo
Zet je tanden in pittige vraagstukken
Ben jij nieuwsgierig van aard en zoek jij het 
naadje van de kous? Kies dan voor de stevige 
theoretische basis van het vwo. Bij csg Bo-
german ben je er zeker van dat je uitstekend 
wordt voorbereid op het wetenschappelijk 
onderwijs. Ontwikkel jezelf met relevante, 
actuele kennis die aansluit bij jouw leefwereld!

Gymnasium (Sneek)
Ben jij toe aan een uitdaging? Houd je van 
pittige leerstof? Heb jij doorzettingsvermo-

‘Je maakt ’t samen!’
Samen, dat is waar het bij csg Bogerman 
om draait. Je krijgt de ruimte om na te 
denken over wie jij bent en waarvoor je 
jouw talent wilt laten groeien. Waar loop 
jij warm voor? Je leert je talent daar in te 
zetten waar dat nodig is. Wat jij kunt, is ook 
écht van waarde voor een ander. Daar word 
je blij van! Ga je voor muziek, sport of crea-
tiviteit? Je kunt bij csg Bogerman terecht. 
Samen succesvol zijn: daar wordt de wereld 
steeds een beetje mooier van. Maak kennis 
met ons unieke onderwijsaanbod!

Vakcollege
Kies voor praktische uitdaging!
Als je kiest voor het vmbo in de richting 
beroepsgericht, dan kom je terecht bij het 
Vakcollege. Hier ontdek en ontwikkel je jouw 
talent. Je leert veel in de praktijk en krijgt 
theorie die daarbij hoort. Daarnaast bezoek 
je ook bedrijven om écht een kijkje te nemen 
in de praktijk. Van technische installaties tot 
vakwerk in de keuken: bij het Vakcollege voel 
jij je thuis!

M@vo
Samenwerken en kritisch denken
Ga jij voor de uitdaging van de M@vo? De 
docenten van de m@vo bieden jou een 
stevige theoretische basis. Ze dagen je uit om 
nét dat stapje extra te zetten samen met je 
klasgenoten. Je leert onder andere vaardig-
heden als samenwerken, kritisch denken en 
je creativiteit gebruiken. Ga jij met ons deze 
uitdaging aan?

Havo
Ga samen voor groei 
Op de havo ontdek je samen met je klasgeno-
ten, je mentor en je docenten wat jouw passie 
is en waar je goed in bent. Je krijgt ruimte 
voor eigen verantwoordelijkheid en je leert om 
samen te werken met anderen. Dát laat jou 
groeien! 

Business & Art (Sneek)
Ben jij een ondernemer in de dop? Dan heb je 
op de havo de mogelijkheid om in de vierde 
klas te kiezen voor een aanvullend lespro-
gramma, namelijk het International Business of 

Bezoekadres
Sneek
Vakcollege, havo en vwo
Hemdijk 2
8601 XH Sneek
T (0515) 482 482

Sneek
Brugklas en vmbo GT
Hemdijk 47
8601 XJ Sneek
T (0515) 482 482

Koudum
Ds. L. Tinholtstraat 3C
8723 CW Koudum
T (0514) 532 110

Balk
Douwe Aukesstraat 1
8561 CS Balk
T (0514) 602 216

Postadres
Postbus 172
8600 AD Sneek

Rector
Dhr. J. Osinga

Meer informatie
T (0515) 482 482
I www.csgbogerman.nl
E info@csgbogerman.nl

Sociale media
www.facebook.com/csgbogerman
www.twitter.com/csgbogerman
Instagram: @csgbogerman

Sneek
7 februari 2017 Proeflessen
8 februari 2017 Open huis

Koudum
9 februari 2017 Proeflessen & Open huis

Balk
31 januari 2017 Proeflessen
10 februari 2017 Open huis

Kijk voor tijden en aanmelden op 
www.csgbogerman.nl

csg Bogerman
Vmbo (met lwoo), havo, technasium, atheneum, gymnasium

gen, een brede interesse, een nieuwsgie-
rige houding en een meer dan gemiddelde 
ambitie? Kies dan voor het gymnasium van 
csg Bogerman: een uitgelezen kans op een 
bijzondere opleiding. We dagen je uit om je 
creatieve en sociale talenten maximaal in te 
zetten en verder te ontwikkelen.

Meertalig Voortgezet Onderwijs 
(Koudum)
Kies je voor havo of vwo bij de vestiging 
Koudum of Wommels? Dan krijg je in de 
onderbouw Meertalig Voortgezet Onder-
wijs. Dat betekent dat je de vakken Engels, 
Aardrijkskunde en Muziek in het Engels krijgt 
en Geschiedenis en Lichamelijke Opvoeding 
in het Fries. Op deze manier leer je meerdere 
talen goed en daar heb je later veel aan. 

Nabij
Een school waar jij je thuis voelt, is een plek 
waar groei mogelijk is. Bij csg Bogerman kun 
jij kiezen voor een school bij jou in de buurt. 
In Balk, Koudum en Sneek leer jij in een 
vertrouwde omgeving waar je jezelf kunt zijn. 
Daag jezelf uit op weg naar verantwoorde-
lijkheid en zelfstandigheid. Voel je thuis op 
school en kom verder!

Balk
Zoek jij een school waar je je 100% thuis 
voelt? Welkom bij csg Bogerman Balk. 
Deze locatie is gezellig, gemoedelijk en kent 
een vertrouwde, goede sfeer. Iedereen kent 
elkaar. Nabijheid staat hoog in het vaandel. 
Binnen de vertrouwde omgeving van csg 
Bogerman Balk ontdek je de wereld. Je gaat 
op excursie, er zijn uitwisselingsprojecten en 
je bezoekt bedrijven.  Voor ieder leerjaar staat 
een culturele dag op het programma. 

Koudum
Ben je opzoek naar een school waar je echt 
gezien wordt? Houd je van kleinschaligheid en 
van gezelligheid? Dan is csg Bogerman in 
Koudum een locatie waar jij je snel thuis 
voelt. Op de grote trap in het hart van de 
school begint jouw schooldag goed. In 
Koudum kun je terecht voor Meertalig 
Voortgezet Onderwijs!

Extra aanbod (Sneek)
Muziek: speel de sterren van de hemel!
Samen oefenen, goed naar elkaar luisteren en 
toewerken naar dat ene belangrijke optreden. 
Dat is waar csg Bogermanmuziek voor staat! 
Samen met andere leerlingen blaas jij tijdens 
optredens het publiek omver. Je maakt bij 
ons deel uit van de Bogerman BigBand, het 
Bogerman Kamer Orkest, de Bogies en/of het 
Bogerman Popkoor. 

Sport: samen ben je kampioen!
Ben jij een sportieve teamplayer? Je vindt 
bij ons extra uitdaging in de sportklas! 
Elke week worden er nieuwe sporten uitgepro-
beerd. Je leert vertrouwen op je teamgenoten 
en naar elkaars talent te kijken. Met talent 
win je een wedstrijd, maar met teamwork 
ben je kampioen!

Leerlingenvereniging: organiseer, denk & beslis mee
Wil jij iedereen op school een geweldige tijd 
bezorgen? Neem je graag de leiding? Dan 
pas jij in de leerlingenvereniging. Je leert hier 
veel over samenwerken en leiderschap. Het 
bestuur bestaat volledig uit leerlingen. Je 
denkt en beslist mee met de schoolleiding in 
de leerlingenraad, organiseert feesten in de 
feestcommissie of schrijft en blogt en vlogt 
over alles wat er op school gebeurt in de 
schoolredactie!

Locatie  
Sneek 
Koudum

Balk

Onderwijsaanbod 
 Vakcollege  (vmbo B/K), m@vo (vmbo G/T), havo, vwo, Technasium en gymnasium.
1e twee leerjaren vmbo-beroepsgericht, vmbo gemengde leerweg en theoretische 
leerweg, 1e drie leerjaren havo en vwo.
Vmbo-beroepsgericht, vmbo theoretische leerweg, 1e drie leerjaren havo en vwo.



32 33

Nordwin College

Je talenten ontwikkelen en  
je dromen waarmaken!

Onze bovenbouw – 
Welk advies heb je gekregen?
Heb je het advies gekregen om naar het 
VMBO te gaan? Dan is Nordwin College 
misschien wel een prima keus voor jou! Je 
kunt bij ons een diploma behalen voor deze 
leerwegen:

Leerwegen
• Basisberoepsgerichte Leerweg (Basis of BB)
•  Kaderberoepsgerichte Leerweg (Kader of KB)
• Gemengde Leerweg (GL)
•  Theoretische Leerweg (TL)* 

*Als je kiest voor de Gemengde Leerweg, 
dan kun je tegelijkertijd ook het diploma 
van de Theoretische Leerweg halen. Als je 
alles haalt, heb je dus twee diploma’s.

Elke leerweg bestaat uit drie onderdelen:
1. Gemeenschappelijk deel
2. Profieldeel
3. Vrije deel 

Gemeenschappelijk deel
In het gemeenschappelijk deel krijg je de 
vakken Nederlands, Engels, Maatschappijleer, 
gym en Culturele en Kunstzinnige vorming. Ga 
je de Gemengde Leerweg doen met een extra 
theorievak? Dan kun je ook je TL-diploma 
halen.

Profieldeel
In het profieldeel ga je aan de slag met 
planten, dieren en voeding. Je leert over 
producten uit de groene sector: het telen op 
het land, de verwerking en bereiding ervan, 
het transport en de verkoop. Je krijgt les in 
het aanleggen van groen, bijvoorbeeld voor 
tuinen of parken in de stad. Je leert kleine 
huisdieren verzorgen, je krijgt les over vogels 
en ook over de dieren die je op een boerderij 
vindt, zoals schapen, koeien, pony’s en paar-
den. Ook krijg je lessen in bijvoorbeeld bloem 
& design en techniek.

VMBO-groen in Buitenpost, Heerenveen, Leeuwarden en Sneek

Welke talenten en dromen heb 
jij? Weet je al precies wat je wilt 
worden? Op het VMBO-groen 
kan je dat komen ontdekken. De 
docenten van Nordwin College 
helpen je graag om je talenten 
verder te ontwikkelen, zodat 
jouw dromen kunnen uitkomen! 

Bij ons gaat het om samen leren 
en zelf doen. En fouten maken 
mag natuurlijk, daar leer je het 
meeste van. Je volgt lessen, je 
krijgt workshops, je gaat 
stagelopen en je werkt aan 
projecten. 

Onze onderbouw – 
De eerste twee jaar op school
De eerste twee jaar bij ons op school noemen 
wij de onderbouw. In de onderbouw krijg je 
les in:
• Nederlands
• Fries
• Engels
• Duits (klas 2)
• Wiskunde
• Rekenen
• Biologie en Natuur-/Scheikunde
• Mens & Maatschappij
• Kunst & Cultuur
• Sport & Beweging
•  Praktische Sector Oriëntatie.  

Zo noemen we de praktijkvakken in de 1e en 
2e klas. Door deze vakken maak je uitge-
breid kennis met de groene praktijk en de 
beroepen die daar bij horen. 

Daar waar het mogelijk is, leer je bij ons door 
het doen van ‘groene’ opdrachten. Want 
wat is er nou leuker dan na een biologieles 
daadwerkelijk zaden te zaaien en planten te 
verzorgen bij Plant & Productie. Door op deze 
manier te werken leer je sneller, begrijp je
dingen beter en onthoud je ze langer.

Vrije deel
In het vrije deel kies je een keuzepakket dat je 
leuk vindt en bij jou past. Je kunt kiezen uit:
• Groene Techniek (BB en KB)
• Natuur & Recreatie (BB en KB)
• Dier & Welzijn (BB en KB)
•  Veehouderij & Akkerbouw (BB, KB, GL en TL)
• Voeding & Gezondheid (BB, KB, GL en TL)
• Bloem & Design (BB, KB, GL en TL)
• Water & Natuur (GL en TL)

Gemengde en Theoretische Leerweg
Of je nu voor de Gemengde of Theoretische 
Leerweg kiest, je krijgt zowel praktijk- als 
theorievakken. Daardoor ben je breed opge-
leid en heb je meer mogelijkheden als je straks 
verder wilt leren. Als je voor de Gemengde 
Leerweg kiest, krijg je naast de praktijkvakken 
ook 5 theorievakken. Wil je een 6e theorievak 
doen? Dat kan! Als je alles haalt, dan krijg je 
naast je diploma van de Gemengde Leerweg 
ook je diploma van de Theoretische Leerweg. 
Met zowel de Gemengde als de Theoretische 
Leerweg ben je toelaatbaar tot HAVO klas 4. 

Instromen in de bovenbouw
Als je 2 jaar de onderbouw op een andere 
school hebt gevolgd, kun je bij ons instromen 
in klas 3. Voordat je bij ons op school komt, 
kies je samen met je ouders en je mentor/ 
coach je leerweg en keuzepakket. Welk 
keuzepakket je ook kiest, je kunt met je 
VMBO-groen diploma naar élke MBO-
opleiding.

Volop keuzemogelijkheden  
na VMBO-groen!
Als je je diploma hebt gehaald, dan kun je 
doorstromen naar het MBO en eventueel het 
HAVO. Ook onze eigen MBO-opleidingen 
kunnen een prima optie zijn omdat de prak-
tijkvakken van VMBO-groen hier helemaal op 
aansluiten. De decaan kan je helpen met het 
maken van een keuze voor je juiste opleiding 

of beroep. Wil je nu alvast meer weten over de 
keuzes die je hebt na het VMBO-groen? Kijk 
dan op onze website www.nordwincollege.nl.

MBO-opleidingen
• Bloem & Design 
• Design 
• Zorg & Leefomgeving 
• Groene detailhandel 
• Dierverzorging Paardenhouderij 
• Dierenartsassistent 
• Melkveehouderij 
• Sport, Recreatie & Toerisme
• Groen, Grond & Infra
• Tuin, Park & Landschap
• Tuinbouw
• Life Sciences
• Paardensport

Bezoekadressen
Nordwin College Buitenpost
Prof. Wassenberghstraat 3
9285 PS Buitenpost
T 0511 - 54 15 98
E infobuitenpost@nordwincollege.nl
Locatiedirecteur: Jaap van der Heide

Nordwin College Heerenveen
Domela Nieuwenhuisweg 3
8448 GK Heerenveen
T 0513 - 62 30 34
E infoheerenveen@nordwincollege.nl
Locatiedirecteur: Hans Aartsen

Nordwin College Leeuwarden
Jansoniusstraat 2
8934 BM Leeuwarden
T 058 - 284 65 71
E infoleeuwarden@nordwincollege.nl
Locatiedirecteur: Lies Teuben

Nordwin College Sneek
Harste 2
8602 JX Sneek
T 0515 - 41 40 95
E infosneek@nordwincollege.nl
Locatiedirecteur: Kees Bruin

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op 
www.nordwincollege.nl.  
Of neem contact op met een van  
bovenstaande locaties.

InfoAvond 
Dinsdag 22 november 2016
19:30 - 21:30 uur 

DoeDag 
Woensdag 25 januari 2017
Aanmelden kan via de locatie of via
de website.

OpenAvond 
Woensdag 25 januari 2017
18.30 - 21.30 uur

• Akkerbouw
• Groothandel & Logistiek
• Zorg & Welzijn
• Metaal
• Bouw - Infra
• Uniform beroepen
• Logistiek
• Mode & Commercie
• Dienstverlening & Commercie
• Techniek
• ICT
• Economie
• Vervoer & Logistiek
• Uiterlijke verzorging
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Ontdek Bornego!
Met respect
Bornego is een christelijke school. We 
behandelen elkaar met respect. Ook beginnen 
we iedere dag met een dagopening en heb 
je een uur godsdienst per week. En natuurlijk 
vieren we de christelijke feestdagen.

Aandacht & begeleiding
Superspannend zo’n nieuwe school. Je zult 
niet de eerste zijn die zich de eerste 
schooldagen wat onwennig voelt. Op 
Bornego zorgen we graag dat het goed met 
je gaat. Daarom krijg je vanaf de eerste 
schooldag alle aandacht en begeleiding van 
je mentor. Dit is een leraar waar je met al 
je vragen terecht kunt. 

Zelfstandig & talent
Op het Bornego College draait het niet alleen 
maar om kennis. We helpen je om zelfstandig 
te zijn in onze maatschappij. Dat doen 
we door extra aandacht voor sociale 
vaardigheden en we leren je zelfstandig 
werken. Ben je goed in schrijven? Musiceren? 
Sport? Of heel iets anders? Je krijgt bij ons 
alle ruimte om ook aan je andere talenten 
te werken tijdens bijvoorbeeld buitenschoolse 
activiteiten, musicals, sportdagen en acties 
voor goede doelen.

Meer weten? 
Kijk op onze website (www.bornego.nl) 
onder groep 8!

Ontdek het zelf!

Open dag 2017
woensdag 25 januari 2017 
16.00 - 20.00 uur
Op de Kingweg in Heerenveen  
en op Bornego Joure.

Bornego College
vmbo-t/mavo, havo, atheneum en gymnasium

Ha leerling van groep 8!
Spannende tijden voor jou nu je moet kiezen 
naar welke school je volgend jaar gaat. Mis-

schien ben je er al lang uit, bijvoorbeeld omdat 
je een oudere broer of zus hebt die al naar het 
voortgezet onderwijs gaat. Weet je het nog niet 
of twijfel je? Kijk dan op woensdag 25 januari 
eens rond op onze open dag. Dan kun je zelf 
ontdekken hoe het er bij ons aan toe gaat!

Een paar dingen over Bornego

Onderwijs dat past bij jóu
Het Bornego College is een 
scholengemeenschap met drie vestigingen in 
Heerenveen en één in Joure. Op de Beugel 
in Heerenveen werken we vanaf volgend 
schooljaar samen met OSG Sevenwolden 
onder een andere naam. Die naam maken we 
in december bekend. Onze scholen zijn niet 
heel groot. Daardoor vinden onze leerlingen 
het erg gezellig en het heeft als voordeel dat 
je iedereen snel leert kennen. Kom je van de 
basisschool dan kun je altijd bij ons terecht. 
Je krijgt op Bornego het onderwijs dat past 
bij jou. Afhankelijk van je woonplaats, ga je als 
eersteklasser naar de Kingweg in 
Heerenveen of naar onze school in Joure.

Hallo Groep 8!
Na de zomervakantie ga je naar een 
nieuwe school; misschien wel naar een 
school van OSG Piter Jelles. Kom langs 
op de Open Dagen of Doemiddag om 
alvast een kijkje te nemen, want op Piter 
Jelles zit je goed! 

In december/januari ontvangt de 
basisschool informatiepakketjes van 
Piter Jelles voor jou en je klasgenoten. 
Hierin kun je meer lezen over onze 
scholen, de Open Dagen en de 
Doemiddag. Ontvang je deze informatie 
niet? Dan kun je een informatiepakket 
aanvragen via info@pj.nl.

Kijk voor meer informatie op onze 
website: www.piterjelles.nl 

p.s. al onze scholen hebben ook een 
eigen website. Via www.piterjelles.nl kun 
je doorklikken naar de schoolwebsites. 

OSG Piter Jelles
Openbare scholengemeenschap voor praktijkonderwijs  

tot en met gymnasium

OSG Piter Jelles is een openbare scholen-
gemeenschap met scholen in Leeuwarden, 
Kollum, Dokkum en Sint Annaparochie. Onze 
scholen zijn allemaal verschillend; de vorm 
van onderwijs, op welk niveau je leert en hoe 
je leert, verschilt per school. Maar op alle 
scholen is een goede sfeer waardoor je je er 
snel thuis voelt! 

Iedereen is welkom
Iedere leerling is welkom bij Piter Jelles. Wat je 
advies van de basisschool ook is en van welke 
basisschool je ook komt. Om een keuze te ma-
ken tussen de scholen van Piter Jelles en om 
ze te kunnen vergelijken, zijn er Open Dagen 
en is er een Doemiddag. Ook ontvangt  de ba-
sisschool in december/januari informatiema-
teriaal van ons om uit te delen aan jou en je 
ouder(s)/verzorger(s). Het is de moeite waard 
om onze Open Dagen te bezoeken, want er is 
van alles te zien en te doen en je krijgt alvast 
een goede indruk van de school.

Op Piter Jelles zit ik goed!

Advies School

vmbo-k+, -t, 
havo

Dalton Dokkum

vmbo-b, -k, -t, 
havo, vwo

De Foorakker, Sint 
Annaparochie

vmbo-t, havo, 
vwo

!mpulse Kollum

Scholen buiten Leeuwarden:

Advies School

praktijkonderwijs De Brêge

vmbo-b, -k 
en gemengde 
leerweg 

YnSicht

vmbo-t De Dyk, !mpulse en 
Montessori High School

havo De Dyk, !mpulse, Mon-
tessori High School, 
Leeuwarder Lyceum

vwo (atheneum) Leeuwarder Lyceum
!mpulse

vwo (gymnasium) Stedelijk Gymnasium

Scholen in Leeuwarden:

Open Dagen

Woensdag 1 februari 2017
17.00 uur - 20.00 uur
• De Brêge

Maandag 6 februari 2017
16.00 uur - 20.00 uur 
• De Dyk
• Stedelijk Gymnasium

Dinsdag 7 februari 2017
16.00 uur - 20.00 uur 
• !mpulse Leeuwarden

Woensdag 8 februari 2017 
16.00 uur - 20.00 uur 
• Montessori High School
• Dalton Dokkum
• De Foorakker

Donderdag 9 februari 2017
16.00 uur - 20.00 uur 
• Leeuwarder Lyceum
• !mpulse Kollum

Zaterdag 11 februari 2017
10.00 uur - 14.00 uur 
• YnSicht
• !mpulse Leeuwarden

Doemiddag
Vrijdag 3 februari 2017
(aangepaste tijden, scholen in de 
regio krijgen bericht)
• Dalton Dokkum

Dinsdag 28 februari 2017
14.30 uur – 17.00 uur 
• YnSicht
• !mpulse Leeuwarden
• Stedelijk Gymnasium
• Leeuwarder Lyceum

Woensdag 1 maart 2017
14.30 uur – 17.00 uur 
• !mpulse Kollum
• De Brêge
• Montessori High School
• De Foorakker

Donderdag 2 maart 2017
14.30 uur – 17.00 uur
• De Dyk

Vrijdag 3 maart 2017
14.30 uur – 17.00 uur
• YnSicht
• !mpulse Leeuwarden
• Stedelijk Gymnasium
• Leeuwarder Lyceum
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Leeuwarder Lyceum
Vind je het leuk om de computer te ge-
bruiken bij het leren en heb je een havo- of 
atheneumadvies? Kom dan eens langs op 
het Leeuwarder Lyceum! In leerjaar 1 en 2 
wordt er lesgegeven in gemengde klassen van 
havo- en atheneumleerlingen. Wij hebben ook 
een vwo-E-klas (Excellent). Daar krijg je een 
aantal extra projecten, bijvoorbeeld: Chinees 
en het ontwerpen van computerspellen. Het 
Leeuwarder Lyceum heeft een Technasium. 
Onderzoeken en Ontwerpen is een belangrijk 
vak op het Leeuwarder Lyceum. Volgend jaar 
starten we met de ConnectIT-stroom, een 
richting die volledig digitaal is en aandacht 
besteedt aan robotica, programmeren, ga-
medesign, mediawijsheid, etc. Lees hier meer 
over op onze website. www.leeuwarderlyceum.
piterjelles.nl. 

De Brêge
We hebben op De Brêge ruime, modern 
ingerichte praktijk- en leslokalen. Er zijn vier 
uitstroomrichtingen; economie en handel, 
techniek, zorg en dienstverlening en groen 
vanuit deze sectoren stroom je door naar 
werk of vervolgonderwijs. We hebben een 
prachtige keuken waarin je leert om eten te 
koken voor jezelf en voor anderen. Buiten 
is een kas waarin dieren staan en waar we 
bloemen kweken. Ook is er een werkplaats. 
Via stages en begeleiding bereiken we dat 
deze leerlingen rechtstreeks doorstromen 
naar een plaats op de arbeidsmarkt. www.
debrege.piterjelles.nl 

De Dyk
De Dyk is de school voor mavo-havo van 
Piter Jelles. De school waar persoonlijk leren 
georganiseerd is: 30% van je lessen kies je 
zelf, afhankelijk van je interesse, je tempo en 
je niveau. In overleg met de mentor bepaal jij 
je leerroute. Extra vakken, versneld examen, 
havo- én mavoniveau, sportklas, theaterklas: 
op De Dyk kan het allemaal. Kijk ook op de 
site: www.dedyk.piterjelles.nl. 

Montessori High School
De Montessori High School is een internati-
onaal georiënteerde mavo/havo school, waar 
je als leerling kan deelnemen aan de uitwisse-
lingsprogramma’s met andere scholen. Je kunt 
bij ons ook kiezen voor de tweetalige stroom, 
waarbij jij een deel van de vakken in het Engels 
krijgt aangeboden en je dus in korte tijd 
uitstekend Engels leert. Naast de bekende 
vakken kennen wij het vak ‘Global learning’, 
waarin onderwerpen als het wereldvoedsel-
probleem, de klimaatverandering, wereldbur-
gerschap, enzovoort aan de orde komen. Wij 
stimuleren zelfstandigheid en ondersteunen 
de initiatieven van de leerlingen. Daarom kun-
nen alle leerlingen in het minor-programma 
een klein deel van hun lesstof zelf kiezen. 
Ondernemende leerlingen kunnen hier hun 
mini-bedrijf opzetten. 
www.montessorihighschool.piterjelles.nl. 

Stedelijk Gymnasium
In Leovardia stat schola nobilissima! Waar 
denk je dat deze Latijnse zin voor staat? Voor 
ons betekent het: een geweldige school! Ons 
gymnasium is een combinatie van klassiek 
en modern. Zo is het gebouw klassiek, maar 
de fuiven van de leerlingenvereniging zijn 
modern. Het gymnasium is voor talentvolle 
leerlingen die (willen) worden uitgedaagd. 
Lees meer over het Stedelijk Gymnasium op 
www.stedelijkgymnasium.piterjelles.nl 
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YnSicht
Welkom bij YnSicht! Als je vmbo- Basis, 
Kader of Gemengde Leerweg niveau gaat 
doen, dan is onze school de juiste plek voor 
jou! Iedereen op YnSicht heeft een coach/
mentor die voor voldoende persoonlijke 
begeleiding zorgt bij jouw leerproces. Deze 
kijkt samen met jou of je een vak op een hoger 
niveau kunt doen. In de bovenbouw kun je 
eventueel ook nog een extra vak volgen.

In de onderbouw krijg je o.a. les in leergebie-
den zoals Mens & Maatschappij en Mens & 
Natuur. In de bovenbouw maak je een keuze 
uit één van de volgende afdelingen. Denk 
hierbij aan Techniek & Technologie, Food 
& Care, SDV (Sport, Dienstverlening en 
Veiligheid) en TRACK (Toerisme, Recreatie, 
Administratie, Commercie/Care en Kunst). 
Op YnSicht zijn de helft van jouw lessen 
praktijkgericht. Lees alles over YnSicht 
op www.ynsicht.piterjelles.nl. 

!mpulse Leeuwarden
Leren doe je samen vinden we op !mpulse 
Leeuwarden. We zijn dan ook een leer- en 
leefgemeenschap waar leerlingen en teamle-
den samen leren en samen leven. Leerlingen 
met een vmbo-t-, havo- en vwo-advies kunnen 
zich inschrijven voor !mpulse en er ook hun 
diploma halen. Op !mpulse heb je elke week 
vaste schooltijden zonder tussenuren. Het 
onderwijs op !mpulse is leerlinggestuurd. Leer-
lingen krijgen op !mpulse intensieve coaching 
rond persoonlijke leerdoelen, zoals: commu-
niceren, zelfstandig werken, samenwerken en 
plannen. Meer weten? Bekijk de website: www.
impulse.piterjelles.nl. 

Dalton Dokkum
Dalton Dokkum is een kleinschalige school 
waar leerlingen het snel naar hun zin hebben. 
Je kunt bij ons terecht met een vmbo-k (met 
plusprofiel), vmbo-t of havo-advies. Je kunt 
de school afsluiten met een vmbo-t of havo-
diploma.
Dalton Dokkum is een officieel erkende 
Daltonschool. Dat houdt in dat we werken 
volgens de Dalton-methode. Hierbij krijgen 
leerlingen een zekere vrijheid (in gebonden-
heid) om zelf te bepalen wanneer ze aan een 
bepaalde taak werken. Je krijgt bij ons een 
persoonlijke mentor die om de week met je 
bespreekt hoe het met je gaat en samen met 
je bekijkt of je de juiste keuzes maakt. Lees 
meer op www.daltondokkum.piterjelles.nl   

De Foorakker
De Foorakker in St. Annaparochie is een op de 
toekomst gerichte school die onderwijs leuk 
en persoonlijk maakt. We helpen jou om met 
hard werken een hoger niveau te kunnen halen 
dan je hebt als je bij ons binnenkomt. Een 
ict-georiënteerde school waar je zelf bepaalt 
welke vakken je wel en welke vakken je niet op 
een hoger niveau wenst te volgen. Een school 
die jou helpt je eigen persoonlijkheid verder 
te ontwikkelen, onderbouwde meningen te 

vormen, discussies te kunnen voeren en waar 
je geholpen wordt om over je toekomst na te 
denken en daar een beeld van te vormen. 
Kortom: de school van morgen, waarbij het 
om jou persoonlijk gaat en wij het onze per-
soonlijke opdracht vinden je bij dit alles super 
goed te ondersteunen. Lees meer over De 
Foorakker op www.defoorakker.piterjelles.nl.

!mpulse Kollum
Op !mpulse Kollum kun jij je vmbo-t-, havo- of 
vwo-diploma halen. We zijn een kleine,
veilige en leuke school waar iedereen elkaar 
kent en de persoonlijke aandacht krijgt die 
hij verdient. We staan bekend om de fijne 
(werk)sfeer op school. Onze school staat voor 
eigentijds en kwalitatief goed onderwijs, waar-
bij - naast het halen van een stevig diploma 
- persoonlijke ontwikkeling, leren samenwer-
ken en het ontwikkelen van je talenten ook 
belangrijk zijn.

Alle leerlingen krijgen de tijd om samen ver-
schillende activiteiten te organiseren, zoals: 
een spetterend schoolfeest, een leerzame ex-
cursie of een actie voor een goed doel. Meer 
weten? Bekijk onze website: www.impulsekol-
lum.piterjelles.nl 

Bezoekadres
Leeuwarder Lyceum
Dr. Jacob Botkeweg 3
8935 AB Leeuwarden
058 – 8801400

De Brêge
Egelantierstraat 88
8924 EP Leeuwarden
058 - 8801250
De Dyk
Egelantierstraat 86
8924 EP Leeuwarden
058 – 8801600

Montessori High School
Douwe Kalmaleane 2
8915 HA Leeuwarden
058 – 8801300

Stedelijk Gymnasium
Noorderweg 1 
8911 ES Leeuwarden 
058 - 8801200 

YnSicht 
Prinsessenweg 4
8931 EG Leeuwarden
058 - 8801500

!mpulse Leeuwarden
Douwe Kalmaleane 4
8915 HA Leeuwarden
058-8801680

!mpulse Kollum
Gerrit Bleekerstraat 3
9291 BS Kollum
0511 – 451216

Dalton Dokkum
Parklaan 1
9103 ST Dokkum
058-8801660

De Foorakker
Hartman Sannesstraat 7
9076 EB Sint Annaparochie
058 – 8801650

www.piterjelles.nl

OSG Piter Jelles
Openbare scholengemeenschap voor praktijkonderwijs  

tot en met gymnasium
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Linde College 
School voor vwo, havo en vmbo

Welkom op het 
Linde College!
Voor elke brugklasser is de stap van de 
vertrouwde basisschool naar het voortgezet 
onderwijs met ruim dertienhonderd leerlingen 
groot. Je krijgt nieuwe klasgenoten, nieuwe 
docenten en veel nieuwe vakken. Wij vinden 
het belangrijk dat jij je snel thuis voelt op 
onze school. Daarom besteden we in het 
begin van het schooljaar veel aandacht aan 
kennismaking. 
In het kort kun je hier lezen wat het Linde 
College jou te bieden heeft. Maar om écht 
kennis te maken, nodigen we je uit om naar 
ons Open Huis en de Doe-dagen te komen.  
Hiervoor ontvang je een uitnodiging via de 
basisschool. 

Veelzijdig en uitdagend
Onze school beschikt over alle faciliteiten om 
te leren, je klasgenoten en andere leerlingen 
te ontmoeten en jouw eigen unieke talenten 
te ontwikkelen. Je kunt bij ons terecht van 
vmbo tot vwo. Naast kwalitatief goed onder-
wijs, besteden we in alle klassen veel aandacht 
aan sport, cultuur, techniek en ondernemer-
schap. Daarbinnen zijn meerdere specialisaties 
mogelijk. We dagen je uit om het maximale uit 
jezelf te halen. 

Kies jouw route
We stimuleren je om (mede-)verantwoordelijk 
te zijn voor jouw eigen leerproces. Door 
je vertrouwen te geven en zelf keuzes te 
laten maken, kun je jouw eigen leerroute 
vormgeven. Overstappen van de ene naar de 
andere leerroute is mogelijk. 

Voorbeelden van keuzemogelijkheden: 
•  Extra muzieklessen voor alle brugklassers 

waarbij je kunt kiezen uit verschillende 
instrumenten.

•  Het Technasium is er voor leerlingen van 
het havo en vwo. Je leert welke technische 
en bèta beroepen jou interessant lijken. 
Je werkt projectmatig aan opdrachten die 
onder andere van het bedrijfsleven komen. 

•  In de bovenbouw van het vmbo kun je een 
eigen route kiezen langs de verschillende 
mogelijkheden van onze goed uitgeruste 
praktijkruimtes. 

Ondersteuning is maatwerk
Ondanks de grootte van onze school, is er 
veel aandacht voor persoonlijke begeleiding. 
We werken in kleine teams van docenten. 
Hierdoor kunnen we alle leerlingen die 
persoonlijke aandacht geven die nodig is 
om goed te kunnen presteren. Als je extra 
begeleiding nodig hebt, dan kun je ook bij ons 
terecht.

Open Huis:
2 en 3 februari 2017

Doe-dagen:
13 en 27 januari 2017

Bezoekadres
Drafsportlaan 22, 8472 AS Wolvega

Postadres
Postbus 170, 8470 AD Wolvega

Meer info
T  (0561)691700
E  info@lindecollege.nl
I   www.lindecollege.nl

Vind ons op facebook en twitter

RSG Magister Alvinus
Openbare scholengemeenschap voor VMBO, HAVO en VWO  

(Atheneum en Gymnasium)

Nog even en dan ga je naar de middelbare 
school. Een spannende stap, maar ook een 
erg leuke! Alles is nieuw, de docenten, het 
huiswerk en de leerlingen in je klas. Wij vinden 
het belangrijk dat je je bij ons op school veilig 
voelt en op je plek bent. Daarnaast ontdek-
ken we samen waar jij goed in bent en halen 
we het beste in jou naar boven. Samen met je 
mentor, tutor en teamleider zorgen we ervoor 
dat jij je snel thuis voelt bij ons op school.
Ons gebouw staat midden in Sneek, vlakbij 
het bus- en treinstation. De lessen beginnen 
om 8.15 uur en sluiten meestal aan op de 
aankomsttijden van bus en trein. Een les duurt 
45 minuten. 

Brugklas
Bij ons kom je in één van de volgende klassen:
• vmbo basis/kaderberoeps
• vmbo-gt kansklas
• vmbo-gemengd/theoretisch
• havo-kansklas
• havo-atheneum
• atheneum
•  gymnasium.

Leerlingen met een lwoo-indicatie worden in 
de reguliere klassen geplaatst.

Kansklassen
Als het bij jou niet duidelijk is welk niveau bij 
je past, word je geplaatst in één van onze 
kansklassen: de gt-kansklas of de havo-kans-
klas. Dit biedt jou de kans om te laten zien 
wat je waard bent.

Introductie
Voor de zomervakantie kom je een dag 
op school om kennis te maken met je 
mentor, tutor en je klasgenoten. ’s Avonds 
komen je ouders/verzorgers op school. 
Na de zomervakantie ga je twee dagen op 
introductiekamp naar Balk.

Onderwijs
Met ons onderwijs willen we bereiken dat jij 
je talenten kunt ontwikkelen. Op onze school 
werken we met gedigitaliseerd onderwijs, 
waarbij we gebruik maken van een iPad. Dat 

betekent niet dat er geen boeken zijn in onze 
school, maar wel dat we zo goed mogelijk 
gebruik willen maken van de mogelijkheden 
die de digitale wereld ons onderwijs biedt. 
Het bieden van maatwerk en het aansluiten op 
wat er speelt in de wereld vinden we daarbij 
belangrijk. Je cijfers kunnen jij en je ouders/
verzorgers thuis via internet bekijken.

I-uren
In de begeleidingsuren (de i-uren) kun je extra 
uitleg krijgen als je iets niet begrijpt of als je 
iets moet inhalen. Ook bieden deze lessen de 
kans om extra leerstof te volgen. De i-uren 
zijn er elke dag van 8.15 tot 9.00 uur.

Mentor
Elke brugklas heeft een eigen mentor. Bij hem 
of haar kun je met al je vragen terecht. De 
mentor geeft zelf les aan de klas en kent de 
leerlingen goed. Je mentor is ook de contact-
persoon voor je ouders.

Tutoren
De mentor wordt geholpen door twee tuto-
ren. Dit zijn ouderejaars leerlingen die jou in 
de brugklas goed op weg kunnen helpen en 
die veel kunnen vertellen over de school. Zij 
zijn ook aanwezig bij alle schoolactiviteiten. 

SportAccentklas
Als je graag met sport bezig bent, is de 
SportAccentklas misschien iets voor jou. Je 
krijgt extra uren sport en je kunt je oriënteren 
op verschillende sportactiviteiten buiten de 
school. Voor de topsporters is een sportmen-
tor beschikbaar die samenwerkt met NOC/
NSF en Topsport Noord.

Hoogbegaafdheid
We werken op school met een groep mensen 
die er speciaal zijn voor jou als hoogbegaafde 
leerling. Zij zorgen er samen met je mentor en 
je docenten voor dat jij er ook uithaalt wat er 
inzit. Dat kan betekenen dat je extra vakken 
gaat volgen, je eerder examen doet voor een 
vak of dat je iets geheel anders doet dan je 
klasgenoten waardoor je jouw talenten verder 
kunt ontwikkelen. Dit gaat altijd in overleg 
met jou.

Mijn school!

Doe dag
Maandag 13 en dinsdag 14 februari 
2017 zijn de leerlingen van groep 7 
en 8 welkom op onze DoeDagen.

Open dag
Woensdag 15 februari 2017
16.30 - 21.00 uur

Bezoekadres
Almastraat 5
8601 EW  Sneek

Postadres
Postbus 341
8600 AH  Sneek

Meer info
T 0515 - 429 760
E info@rsg-sneek.nl
I www.rsg-sneek.nl

Social Media
www.facebook.com/rsgmagisteralvinus
www.twitter.com/rsgsneek
www.instagram.com/rsgsneek

Wat biedt onze school nog meer?
• Aandacht voor jou
• Begeleiding die jij nodig hebt
• Een goede sfeer
• Leuke feesten en andere activiteiten
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Over enkele maanden ga je naar een andere 
school. Dan wil je natuurlijk naar een school 
waar jij je thuis voelt en met plezier naartoe 
gaat. Een school waar je niet alleen veel leert, 
maar die ook meedenkt over jouw toekomst. 
Wij verwelkomen je graag als leerling op het 
Lauwers College. Het Lauwers College heeft 
locaties in Buitenpost, Grijpskerk en Kollum.

Onderwijsaanbod
Het Lauwers College is een christelijke scho-
lengemeenschap waar je voortgezet onderwijs 
kunt volgen, van vmbo tot en met vwo. Op 
alle locaties begin je met onderbouwperiode. 
Hierna stroom je door naar de bovenbouw. 
Daarin zijn de volgende mogelijkheden:

•   vmbo: theoretische, kaderberoepsgerichte 
of basisberoepsgerichte leerweg.  
(leerwegondersteunend onderwijs mogelijk)

•  havo/vwo: hier kun je  kiezen uit 4  
profielen. Binnen het vwo kun je een  
atheneum- of gymnasiumdiploma halen.

In Grijpskerk en Kollum kun je met ingang  
van 2016 vanaf klas 3 de volgende beroeps-
gerichte opleidingen volgen: 
• Bouwen, Wonen en Interieur
• Produceren, Installeren en Energie 
• Zorg en Welzijn  
• Sport, Dienstverlening en Product
De theoretische leerweg is op alle locaties 
te volgen. Wil je naar de havo of het vwo, 
dan kun je naast Buitenpost, ook starten in 
Grijpskerk (havo en vwo) om daar de eerste 
drie jaren te volgen.

In vertrouwde handen
Wij willen graag dat jij je prettig en veilig  
voelt op school, zodat jij jouw schooltijd met  
succes, dus met een diploma, afsluit. Elke 
groep heeft een mentor, die is ook jouw  
studiebegeleider met wie je samen bekijkt of je 
op het goede spoor zit. De mentor is tevens 
het eerste aanspreekpunt voor jouw ouders. 
Er zijn daarnaast decanen die jou begeleiden 
bij het maken van keuzes over vakkenpakket, 
leerroutes, profielen en vervolgopleidingen. 
Decanen en mentoren werken samen om jou 
in jouw keuzes goed te begeleiden. Op het 
Lauwers College is ook een ondersteunings-
team, dat bekijkt of je die extra aandacht en 
begeleiding nodig hebt. 

Andere activiteiten
Natuurlijk is het belangrijk dat je veel kennis 
en vaardigheden opdoet en dat je het beste 
uit jezelf haalt. Maar we dragen ook graag 
een steentje bij aan je ontwikkeling als mens. 
Tenminste 1 x per jaar wordt er per klas een 
culturele activiteit (bijv. theatervoorstelling of 
film) georganiseerd. Afhankelijk van de locatie 
kun je meedoen aan naschoolse activiteiten, 
bv. salsa, turnen, footvolly,enz. Regelmatig 
zijn er excursies en soms organiseren we ook 
projectweken waarin verschillende vakken met 
elkaar samenwerken.

Kortom…
We willen je graag een brede vorming geven in 
een veilige en plezierige omgeving.
Lauwers College, dé school met oog voor 
jouw toekomst.

Bezoekadres locatie Buitenpost
De Hoefslag 40
9285 RV Buitenpost

Postbus 41
9285 ZV Buitenpost
T 0511-542415
Locatiedirecteur A.I.: dhr. M. ten Vergert

Bezoekadres locatie Grijpskerk
Reitsema Burchtstraat 4
9843 BG Grijpskerk

Postbus 41
9843 ZG Grijpskerk
T 0594-212543
Locatiedirecteur: S. de Jong

Bezoekadres locatie Kollum
J. Bogermanstraat 25
9291 HA Kollum

Postbus 3
9290 AA Kollum
T 0511-452900
Locatiedirecteur: dhr. J.J. Holvast

Meer info
E info@lauwerscollege.nl
I www.lauwerscollege.nl

Dé school met oog 
voor jouw toekomst

Lauwers College    
Christelijke scholengemeenschap voor vmbo,

havo en vwo met gymnasium

Open Dagen:

31 januari 2017
Locatie Grijpskerk, 18.30 - 21.00 uur

2 februari 2017
Locatie Kollum, 18.30 - 21.00 uur

8 februari 2017
Locatie Buitenpost, 16.00 - 18.00 en 
19.00 – 21.00 uur 

Jij gaat naar het voortgezet onderwijs! Lees 
wat CSG Liudger jou te bieden heeft en 
bezoek ons Open Huis! Kijk ook eens op 
www.csgliudger.nl voor meer informatie.

Leer en beleef 
Goede studieresultaten zijn voor ons net 
zo belangrijk als het plezier waarmee je naar 
school gaat. Ons streven is om het beste uit 
jou te halen. Dat doen we niet alleen door 
goed les te geven. Je leert ook door te doen 
en te beleven! 

Welk onderwijs waar?
Hieronder zie per locatie op welk niveau je 
kunt starten:
•  Locatie Burgum: vmbo (alle niveaus)  

en havo/vwo 
• Locatie Raai: havo/vwo
• Locatie De Ring: praktijkonderwijs
• Locatie Splitting: vmbo/mavo (alle niveaus)
•  Locatie Waskemeer: vmbo (m.u.v. vmbo-bb) 

en havo/vwo 

Dit bieden wij ook:
• Accentprogramma en mavo+
Op onze vmbo/mavo-locatie Splitting hebben 
we het accentprogramma. Vier uur per week 
doe je wat je leuk vindt en waar je goed in 
bent. We vinden het belangrijk dat jij de tijd 
neemt en krijgt om uit proberen wat bij je 
past. Hierdoor kun je een betere keuze maken 
voor je examenprofiel in de bovenbouw. 
Leerlingen die op de grens van mavo en havo 
zitten, bieden wij mavo+ waarmee je kunt  
onderzoeken welke vervolgstap in je school-
loopbaan – mavo of havo - het meest bij je 
past.

• Tweetalig en meertalig onderwijs
Heb je een vwo-advies? Dan kun je op de 
locatie Raai kiezen voor tweetalig onderwijs; 
de helft van je lessen is dan in het Engels. In 
Burgum volgen alle vwo-leerlingen meertalig 
voortgezet onderwijs (mvo). Je krijgt vakken 
in het Engels, het Nederlands en het Fries. In 
Waskemeer kun je ook meertalig voortgezet 
onderwijs (mvo) volgen. 

• Technasium
Als je interesse hebt in bèta en techniek is 
‘technasium’ op havo/vwo-locatie Raai  
misschien iets voor jou. Je krijgt projectop-
drachten uit de praktijk. Bij het technasium 
leer je vooral door te doen. Samen met je 
klasgenoten werk je aan interessante en  
realistische opdrachten van bedrijven,  
organisaties en instellingen. Onze technasium-
werkplaats is helemaal ingericht op onderzoek 
en ontwerpen.

•Technatalent en keuzewerktijd
In Waskemeer maak je tijdens de lessen 
‘technatalent’ op een creatieve en  
onderzoekende manier kennis met de wereld 
van techniek en wetenschap. Daarnaast heb 
je in Waskemeer vier keer per week heb je 
een uur keuzewerktijd. Tijdens dit uur kun je 
bijvoorbeeld werken aan je huiswerk, hulp  
krijgen van docenten bij een vak of je  
verdiepen in een onderwerp dat tijdens de 
lessen niet aan bod komt. Ook kun je kiezen 
voor extra uitdaging.

• Certificaten en Boris
Op locatie De Ring wordt praktijkonderwijs 
aangeboden. Je kunt meerdere branche  
erkende certificaten halen, zoals het heftruck-
certificaat en het certificaat ‘werken in de  
winkel’. Daarnaast werken we met de  
Boris-aanpak. Deze aanpak lijkt op het  
‘werkend leren’ binnen het Middelbaar  
Beroeps Onderwijs, maar is nog meer  
gericht op jouw talenten en mogelijkheden. 
Leerlingen kunnen in aanmerking komen voor 
het praktijkonderwijs als zij daar een indicatie 
voor krijgen.

Accent op aandacht 

CSG Liudger
Een brede, christelijke scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, 

vmbo, havo, atheneum en gymnasium 

Open Huis

Burgum
Locatie Burgum:  
Woensdag 1 februari 2017
18:00 – 21:00 uur

Drachten
Locatie Splitting:  
Dinsdag 31 januari 2017
16:00 - 20:30 uur

Locatie De Ring: 
Woensdag 1 februari 2017
16:30 - 19:30 uur

Locatie Raai: 
Donderdag 9 februari 2017
16:00 - 20:30 uur

Waskemeer
Locatie Waskemeer: 
Woensdag 1 februari 2017
18:00 - 21:00 uur

Contactgegevens:

Locatie Burgum
Tj. H. Haismastraat 1, Burgum
0511 - 460260
burgum@csgliudger.nl

Locatie Splitting
Leerweg 2, Drachten
0512 - 305700
splitting@csgliudger.nl

Locatie De Ring
De Ring 6, Drachten
0512 - 513836
dering@csgliudger.nl

Locatie Raai
Leerweg 1, Drachten
0512 - 305700
raai@csgliudger.nl

Locatie Waskemeer
Leidijk 42d, Waskemeer
0516 - 421681
waskemeer@csgliudger.nl

Wil je meer weten?
Kijk dan op onze website: www.csgliudger.nl. 
Of kom langs op ons Open Huis! Kun je niet? 
Maak dan samen met je ouders een afspraak 
om een kijkje te komen nemen.
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Onze uitgangspunten
Onze doelstelling is dat we een werkgemeen-
schap willen zijn, waarbinnen iedereen zich 
thuis voelt. Alle leerlingen krijgen maximale 
mogelijkheden om zich te ontwikkelen op het 
niveau dat bij hen past. Het zonder vertraging 
halen van een diploma staat voorop. Samen 
met uitstekende examenresultaten scoren we 
daarin erg goed!

De brugklas
Wij bieden alle opleidingen, van vmbo t/m 
gymnasium, en er is bij ons de mogelijkheid te 
starten in een dakpanklas. Deze dakpancon-
structie maakt het mogelijk om eenvoudig over 
te stappen van het ene naar het andere niveau.        

Leerlingbegeleiding
Iedere klas heeft een eigen mentor. De men-
tor is de centrale figuur voor de leerlingen. Al 
heel snel zal er een goed contact zijn tussen 
de leerlingen en hun mentor. Naast het eigen 
vak verzorgt de mentor wekelijks twee bege-
leidingsuren. Daarin helpt de mentor de hele 
klas, maar is er ook regelmatig ruimte voor 
individuele gesprekjes. Daarnaast wordt met 
flexlessen extra hulp geboden in de vorm van 
studiebegeleiding, steunlessen en motorische 
remediale hulp. Via ons leerlingvolgsysteem 
houden we de ontwikkelingen van iedere leer-
ling bij; van brugklas tot en met examenklas.

Onderwijskundig
Naast het ‘leerwerk’ vinden we het belangrijk 
dat kinderen zich op vaardigheden
concentreren. We werken in projecten voor 
meer samenhang tussen de vakken. Voorbeel-
den hiervan zijn: kunst en cultuur, maatschap-
pelijke stage, internationalisering, plusklassen 
voor meerbegaafden en sportklassen.      
• Bèta Challenge 
Leerlingen van de mavo krijgen vanaf het 
eerste leerjaar het vak Onderzoek & Toe-
passen (O&T), waarmee zij deelnemen aan 
het Bèta Challenge programma. Het Bèta 
Challenge Programma (BCP) is de brug tussen 
voortgezet onderwijs en de sector techniek. 
Het programma wordt in samenwerking met 
het mbo (middelbaar beroepsonderwijs) en 

bedrijven en/of maatschappelijke instellingen 
ontwikkeld en uitgevoerd. Bèta Challenge is 
een programma voor mavo-leerlingen. Havo- 
en vwo-leerlingen van onze school kunnen 
kiezen voor het technasium. Voor basis- en 
kaderleerlingen is er het Vakcollege Techniek..
• Technasium
Als enige school in de Noordoostpolder biedt 
het Emelwerda College het 
technasium. Het technasium is een onderwijs-
stroom voor vwo en havo die voortkomt uit 
de wens van onderwijs, overheid en bedrijfs-
leven om meer leerlingen te interesseren voor 
exacte vakken en ze inzicht te geven in de 
aantrekkelijke beroepsmogelijkheden na een 
bètastudie. Kern van het technasium is het 
vak Onderzoek en Ontwerpen.  
• Vakcollege Noordoostpolder
Onderwijs voor jongeren met gouden handen 
die aan een gouden toekomst willen werken. 
Dat is het Vakcollege Noordoostpolder. Leer-
lingen met een basis- en kaderberoepsgericht 
advies die met hun hoofd, handen en hart wil-
len werken zijn bij het Vakcollege Noordoost-
polder op hun plek. Ze krijgen veel beroeps-
gerichte praktijklessen, gaan bij bedrijven op 
bezoek, volgen gastlessen en lopen stage. 
Op deze wijze maken ze kennis met de vele 
aspecten van het werken in de beroepen en 
de bedrijven waar ze eventueel later zelf aan 
het werk gaan. In een doorlopende leerroute 
vmbo ->mbo worden de leerlingen opgeleid 
tot vakman of vakvrouw. De leerlingen kunnen 
op het Vakcollege Noordoostpolder kiezen 
voor de richtingen Techniek, Zorg & Welzijn 
of Economie & Ondernemen. Het Vakcollege 
Noordoostpolder is een duurzame samen-
werking tussen het Emelwerda College en 
het Zuyderzee College. Open dag Vakcollege 
Noordoostpolder: dinsdag 24 januari 2017.  
• Cambridge Engels
In de brugklas havo en vwo is het mogelijk te 
kiezen voor Cambridge Engels. Je blijft tot en 
met het voorexamenjaar in deze klas. Het doel 
van de cursus is het halen van officiële certifi-
caten. First Certificate in English voor havo en 
Certificate in Advanced English voor vwo. Het 
certificaat geeft je wereldwijd een voorsprong 
bij de toelating tot een Engelstalige opleiding 

Voorlichtingsavond 
ouders groep 8:
Dinsdag 17 januari 2017, 19.30 uur.

Open Dag
Dinsdag 31 januari 2017 

Aanmelding en inlichtingen
Het aanmelden voor het Emelwerda 
College gaat via de basisschool of de 
Centrale Administratie. 

Locaties
De Wilg: Wilgenlaan 1
De Es (Vakcollege Noordoostpolder): 
Espelerlaan 70
De Peppel: Peppellaan 1

Centrale Administratie
Postbus 16
8300 AA Emmeloord
T (0527) 634567
E info@emelwerda.nl
I www.emelwerda.nl

Rector-bestuurder:
A. Leijenaar 

Samen ontwikkelen  
we jouw talenten!

Emelwerda College
Christelijke scholengemeenschap voor lwoo, vmbo (Vakcollege Noord-

oostpolder), mavo, havo, atheneum en gymnasium (vwo) in Emmeloord.

emelwerda
college

op b.v. College of University.         
• Begaafdheidsprofielschool
Het Emelwerda College is begaafdheidspro-
fielschool. Op een begaafdheidsprofielschool 
is er meer aandacht voor de meer- en hoog-
begaafde leerling. Ook de onderpresteerders 
hebben onze aandacht.
• Activiteiten
Buiten de school zijn we actief. We organi-
seren activiteiten zoals de brugklasdag naar 
Walibi, de Emelwerda show, de sportdagen 
en de klassenavonden. Alle leerlingen hebben 
hun eigen culturele uitstapjes en in de vierde 
klas gaan ze met een buitenlandse reis mee 
naar Praag, Londen of Rome.

Kortom: het Emelwerda College: 
“Samen ontwikkelen we jouw talenten”.

Daar slaag jij ook!
Anna Maria van Schurman is een open 
christelijke scholengemeenschap in Franeker. 
Leerlingen uit een wijde omgeving volgen er 
onderwijs. Ook voor jou is onze school een 
goede keus: middelgroot (ongeveer 1200 
leerlingen), 3 mooie gebouwen vlak bij elkaar, 
goede voorzieningen, prima onderwijs, een 
goede leerlingbegeleiding en veel activiteiten 
op het gebied van sport en cultuur. Kortom 
een school waar je graag naar toe gaat!

Het onderwijs
AMS (zo wordt onze school meestal 
genoemd) is een school waar bijna iedereen 
naar toe kan. In de onderbouw onderscheiden 
we vmbo-klassen, havo-klassen en havo+ 
-klassen, en het Vakcollege techniek. In alle 
leerjaren worden projectlessen gegeven 
waarin je je vaardigheden ontwikkelt en waarin 
je bewust met je schoolloopbaan aan de slag 
gaat. 
Havo: in deze klassen zitten leerlingen met 
een tl/havo of een havo-advies. Je wordt 
voorbereid op een havo-diploma.
Havo+ klassen waar je kunt worden 
toegelaten met een h of h/v-advies. Deze 
klassen hebben een ander havo-programma: 
deels andere vakken, bv science en cultuur en 
meer verdiepings-/verrijkingsstof. Het is onze 
ambitie om zoveel mogelijk leerlingen het 
advies te geven om na klas drie door te gaan 
op vwo-niveau.
Er zijn 3 typen vmbo-klassen:
Vmbo-bl klassen. In deze klassen 
zitten leerlingen met een advies 

basisberoepsgerichte leerweg en/of 
leerlingen die een indicatie hebben voor 
leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Dit 
zijn kleine klassen van max. 18 leerlingen. Na 
2 jaar ga je verder om een vmbo-diploma te 
halen op bl, kl of soms zelfs tl niveau.
Vmbo-kl/tl klassen. In deze klassen 
komen leerlingen met een advies voor 
de kaderberoepsgerichte leerweg of de 
theoretische leerweg. Na 2 jaar ga je verder 
om een diploma te halen op kl of tl niveau.
Het Vakcollege techniek: Al vanaf het eerste 
jaar krijg je minstens twaalf uur praktijkles per 
week, ga je op bezoek bij bedrijven en krijg je 
gastlessen. Ook loop je veel stage en ga je in 
de laatste jaren van je opleiding aan de slag in 
een leerwerkbaan.

De eerste klas
Voor de zomervakantie word je al een keer 
op school uitgenodigd, zodat je al weet bij 
wie je in de klas komt en wie je mentor is. 
Na de zomervakantie begin je met 2 dagen 
introductie, de 3e dag beginnen de lessen 
dan echt. Een groot deel van de lessen wordt 
gegeven in “it Finster”, de thuisbasis van de 
eerste klassen in een apart gebouw op ons 
terreinn.
Je ouders worden al in september uitgenodigd 
voor een kennismaking en bij het rapport 
in februari kunnen ze gebruik maken van de 
spreekavond. Daarnaast brengt de mentor 
een bezoek bij je thuis.
Natuurlijk is school meer dan onderwijs alleen: 
zo worden er sportdagen georganiseerd, ga je 

naar de film of naar een theatervoorstelling, 
worden er klassenavonden georganiseerd en 
een groot disco-feest rond Sinterklaas. In juni 
ga je met je klasgenoten 3 dagen kamperen, 
met je mentor en andere docenten. Verder 
zul je merken dat onze school heel actief is 
als het gaat om “zorg voor de ander”: een 
keer in de 2 jaar een grote actie voor een 
goed doel. Het andere jaar wordt dan een 
theatervoorstelling voorbereid en uitgevoerd 
in de Koornbeurs!

Begeleiding
We willen niet alleen een school zijn waar je 
veel leert en leuke dingen doet, we willen ook 
een school zijn waar je je veilig voelt en waar 
je hulp kunt krijgen wanneer dat nodig is. De 
mentor zal je in veel gevallen kunnen helpen, 
maar soms is hulp van andere deskundigen 
nodig. In het schooljaar 2016-2017 zijn we 
gestart met een pilot voor meerbegaafde 
ASS-leerlingen. Deze pilot heeft als doel 
leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis 
(ASS) op het niveau te laten uitstromen waar 
ze voor aangemeld zijn. De leerlingen krijgen 
maatwerk aangeboden; er wordt gewerkt aan 
hun schoolwerk en aan talentontwikkeling.

Tot slot
AMS wil je niet alleen een leuke schooltijd 
bezorgen, maar ook met jou werken aan 
een prima opleiding en een goed diploma. 
Nieuwsgierig geworden? Kijk op onze website 
en kom langs op de informatie-avonden, in 
januari. Daarnaast worden ook in januari de  
Doemiddagen georganiseerd.

CSG Anna Maria van Schurman

Vmbo, havo en havo-plus én het vakcollege techniek

Informatieavonden:
Maandag 23 januari
Dinsdag  24 januari

Gezamenlijke start om 19.30 u. 
in de kantine

Bezoekadres
Cort van der Lindenstraat 1
8802 RX  Franeker

Bezoek zeker onze website:  
www.annamaria.nl

43



44 45

Bezoekadressen

Locatie 
Locatie Lemmer 
Riensingel 2
T (0514) 56 13 87
 
Emmeloord 
locatie Junior (onderbouw)
Professor Ter Veenstraat 6
T (0527) 63 59 80
 
locatie Senior  (bovenbouw)
Professor Ter Veenstraat 5
T (0527) 63 59 50

Vakcollege Noordoostpolder
Espelerlaan 70
T (0527) 63 45 88

Inlichtingen en aanmelden 
Wil je meer weten of je direct aanmelden? 
Dat kan op twee manieren.
•  Vraag de meester of juf van jouw  

basisschool. 
•  Je kunt ook bellen of neem contact op  

via de website. Wij ontvangen je graag! 

Zuyderzee Lyceum
Openbare scholengemeenschap voor  
voortgezet onderwijs.
I: www.zuyderzeelyceum.nl
T: (0527) 63 59 80

Het Vakcollege Noordoostpolder is een  
duurzame samenwerking tussen het  
Emelwerda College en het Zuyderzee Lyceum.

Ga je naar Lemmer?
Alle opleidingen van het Zuyderzee Lyceum kun je 
volgen in Lemmer
De eerste drie jaar van het havo en vwo kun je 
in Lemmer volgen. Daarna ga je in het vierde 
jaar naar het Senior College in Emmeloord. 
Het vmbo (alle leerwegen) kun je helemaal 
afmaken in Lemmer. 
In Lemmer kun je kiezen uit de volgende 
vmbo-opleidingen:
•  Basis-Kader Intersectorale leerroute Dienst-

verlening en Producten 
•  Gemengd/theoretische leerweg
•  Mavo-havo
Kies je in Lemmer voor een andere leerroute 
dan dienstverlening en Producten? Dan ga 
je na het tweede jaar naar het Vakcollege 
Noordoostpolder of een andere school voor 
vmbo.

De leerling staat centraal
Zorg hebben we allemaal nodig en wij doen 
ons uiterste best om je zo snel mogelijk 
vertrouwd te laten voelen op het Zuyder-
zee Lyceum. Soms heb je extra zorg nodig. 
Jouw mentor speelt hierbij een belangrijke 
rol. Bijvoorbeeld op het gebied van plannen, 
huiswerk maken maar ook als je bang bent om 
fouten te maken of als je het moeilijk vindt om 
voor jezelf op te komen. Het aanbod is groot 
omdat we het erg belangrijk vinden dat jij 
goed in je vel zit. Uiteraard worden je ouders/
verzorgers hier ook bij betrokken. 

Kom eens langs
Ontdek het Zuyderzee Lyceum en kom eens 
langs! We organiseren Open Dagen, inloop-
avonden, proeflessen en workshops. Neem 
ook eens een kijkje op onze website
www.zuyderzeelyceum.nl.

Op het Zuyderzee Lyceum:

•  werken we met een iPad en boeken. Dit 
noemen we blended learning.

•  doe je veel uitdagende extra’s naast de 
lessen 

•  kun je kiezen voor extra sportlessen  
• kun je kiezen voor het gymnasium
•  heeft elke klas een mentor die je helpt 

tijdens de hele schoolperiode.
• krijg je huiswerkbegeleiding.
•  kun je hulp krijgen als je last hebt van 

faalangst.
•  zijn er decanen die je helpen bij het ma-

ken van keuzes, gericht op de toekomst.

Opleidingen

Vakcollege Noordoostpolder:
 vmbo beroepsgericht:
  • Zorg & Welzijn
  • Techniek
  • Economie & Ondernemen
Lemmer: 
vmbo beroepsgericht: 
   •  intersectorale leerroute  

dienstverlening en producten
Lemmer & Emmeloord: 
    • gymnasium 

• atheneum 
• havo 
• mavo

‘Mijn basisschool was heel klein, met maar 
zeventien kinderen. Het Zuyderzee is ook niet 

zo groot en dat vind ik fijn. Natuurlijk zijn 
hier veel meer leerlingen, toch valt het mee 
als je het vergelijkt met andere middelbare 

scholen. Ik heb het hier erg naar mijn zin. Ik 
houd van de ‘doe-vakken’, zoals tekenen en 

gym en heb een heel fijne mentor”.

Zuyderzee Lyceum

Ontdek het Zuyderzee Lyceum
School voor Talent, Ontwikkeling en Passie

Je snel thuis voelen op school. Helemaal jezelf 
zijn en je eigen keuzes maken. Een fijn contact 
met medeleerlingen en docenten. Goede 
lessen, goede begeleiding, keuze-uren én een 
fijne sfeer.  Past dit goed bij jou? Dan is het 
Zuyderzee Lyceum echt jouw school! 

Het Zuyderzee Lyceum is een openbare 
school voor voortgezet onderwijs in Lemmer 
en Emmeloord. De school heeft bijna 1700 
leerlingen. Dat zijn er best veel. Toch merk je 
dit niet als je op school bent. Je krijgt namelijk 
les in één van onze gebouwen (locaties). Daar 
leer je iedereen snel kennen en voel je je snel 
thuis. Het maakt niet uit wie je bent, waar je 
vandaan komt of wat je geloof is: iedereen is 
welkom op het Zuyderzee Lyceum. We vinden 
het belangrijk dat leerlingen, docenten en 
ouders respect hebben voor elkaar.  

Talent, Ontwikkeling en Passie
Niemand is hetzelfde. Je kunt je talent en 
passie verder ontwikkelen op het Zuyderzee 
Lyceum. Je kunt denken aan: 
•  Sport & Bewegen: De sporttrajectgroep, 

het vak Bewegen, Sport en Maatschappij en 
Olympic Moves

•  Kunst & Cultuur: De theaterklas en de 
schoolband

•  Versterkt taalonderwijs: Cambridge / Anglia 
Engels/Goethe-zertifikat Duits/Delf Scolaire 
Frans

•  Gymnasium: met je vwo-advies kun je ook 
starten in onze gymnasium-klas

•  Diverse Exact-programma’s en excellentie-
programma’s. De jaarlijkse wiskunde-olympi-
ade, het vak Wiskunde D en experimenteren 
in het FabLab

Klinkt goed hè! Jij mag kiezen. 

Ga je naar Emmeloord?
mavo -mavo/havo-havo-atheneum-gymnasium 
kun je volgen op het Zuyderzee Lyceum locatie 

Junior en Senior Emmeloord
Ben jij een mavoleerling met havo-ambitie? 
Dan kun je bij ons de mavo volgen en als het 
goed gaat ook alvast vakken op havo-niveau. 
Het is zelfs mogelijk om tussendoor van de 
mavo over te stappen naar de havo in de 
onderbouw. 
Heb je een havo-advies, dan start je in een 
havo-klas met de mogelijkheid om tussendoor 
op te stromen naar het vwo in de onderbouw. 
Na het behalen van je mavo- of havodiploma 
ben je klaar om door te stromen naar een 
hoger niveau binnen dezelfde school.
Heb je vwo-advies, dan kun je bij ons kiezen 
tussen atheneum of gymnasium. Het kan zijn 
dat er in Emmeloord wordt gestart met een 
havo/vwo-klas.

vmbo basis-kader opleidingen binnen het 
Zuyderzee Lyceum kun je volgen op het Vakcollege 
Noordoostpolder

Onderwijs voor jongeren met gouden handen 
die aan een gouden toekomst willen werken. 
Dat is het Vakcollege Noordoostpolder.
Leerlingen met het advies basis of kader die 
met hun hoofd, handen en hart willen werken 
zijn bij het Vakcollege Noordoostpolder op 
hun plek. 

Het Vakcollege Noordoostpolder biedt vanaf 
het eerste jaar veel beroepsgerichte praktijk-
lessen, bedrijfsbezoeken, gastlessen en stages. 
Op deze wijze maak je kennis met de vele 
aspecten van het werken in de beroepen en 
de bedrijven waar je eventueel later zelf aan 
het werk zal gaan. 

Na vijf, zes of zeven jaar heb je een vmbo èn 
een mbo-diploma en ben je klaar voor een 
beroep op mbo-niveau. Je kunt kiezen voor 
de richtingen Techniek, Zorg & Welzijn of 
Economie & Ondernemen. Een opleiding voor 
doeners dus!

Kom eens langs

Open Dagen

Lemmer
Woensdag 25 januari 2017:  
•  08.30 - 12.00 uur voor leerlingen 

van groep 8
•  18.30 - 21.00 uur voor ouders/ 

verzorgers en leerlingen

Emmeloord
Donderdag 26 januari 2017:  
•  08.30 - 15.30 uur voor leerlingen 

van groep 8
•  18.30 - 21.00 uur voor ouders/ 

verzorgers en leerlingen

Extra inloopavonden
Heb je na de Open Dagen nog 
vragen? Dan kun je op de volgende 
momenten bij ons binnenlopen:

Emmeloord
Woensdag 15 februari 2017:
•  19.00 - 20.30 uur voor  

ouders/verzorgers en leerlingen 

Lemmer
Donderdag 16 februari 2017:
•  19.00 - 20.30 uur voor  

ouders/verzorgers en leerlingen
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Stellingwerf College
Verrijkt en versneld vwo, atheneum, havo, mavo en vmbo

Stellingwerf College staat 
voor kansrijk onderwijs!
Je zit in groep 8 van de basisschool en je staat 
dit jaar voor de keuze: naar welke school ga ik 
hierna? 

We vinden het belangrijk dat je in groep 8 al 
kennis komt maken met het Stellingwerf Col-
lege in Oosterwolde. Hiervoor hebben we drie 
mogelijkheden:
•  Een kennismakingsmiddag samen met je 

eigen groep 8 in de maanden: oktober, 
november en december.

•  Bezoek aan de Open Dag op woensdag 25 
januari 2017 samen met je ouders, je bent 
van harte welkom van 15.00 tot 21.00 uur.

•  Kennismaken met je nieuwe school en de 
klas nog voor de zomervakantie op donder-
dag 29 juni 2017. 

Kansen en mogelijkheden
Het Stellingwerf College biedt je een goede 
opleiding met ruime mogelijkheden en kansen. 
Je kunt je talent benutten via extra vakken en 
tal van activiteiten.  
In het beroepsgericht vmbo krijg je vanaf het 
eerste moment techniek en zorg & welzijn 
zodat je in het tweede leerjaar kunt kiezen uit 
4 verschillende programma’s. Heb je wat meer 
moeite met leren, dan hebben we voor jou een 
geschikte klas met onderwijs op maat.  
Heb je in havo en atheneum belangstelling 
voor bèta en techniek grijp dan je kans in 
het Technasium, waar je via Onderzoeken 
en Ontwerpen samenwerkt aan uitdagende 
opdrachten. 

Leerlingen met extra, bovengemiddeld talent 
bieden wij de mogelijkheid van versterkt en 

versneld vwo. Het Stellingwerf College is de 
enige school in Noord Nederland die deze 
mogelijkheid mag aanbieden! 

Het Stellingwerf College is een openbare 
school, dat betekent dat iedereen bij ons wel-
kom is. De school heeft een breed aanbod en 
is gevestigd in een modern, kleurrijk gebouw 
op één locatie.  

Leerlingen zijn heel verschillend van elkaar en 
daar willen we in ons onderwijs rekening mee 
houden. ´Als je weet waarvoor je leert, ben je ook 
gemotiveerder om te leren´.  Dat wordt bij ons 
belangrijk gevonden. 
We bieden bovendien (leer)hulp of (studie)
begeleiding als je een extra steuntje in de rug 
nodig hebt. 

De brugklas en daarna...
Onze brugklassen zijn zo ingericht dat je met 
wat extra inzet meer kan bereiken. Is er nog 
twijfel over je mogelijkheden, dan heb je de 
gelegenheid in de mengklas te bepalen welke 
opleiding het beste bij jou past. 
Leerjaar 1 en 2 behoort tot de onderbouw. 
Vanaf jaar 3 kom je in de bovenbouw ter 
voorbereiding op het examen. 

Als je uit één van de dorpen in de omgeving 
van Oosterwolde komt, zorgen we ervoor dat 
je samen kunt op fietsen. Daarom word je 
zoveel mogelijk bij elkaar in één klas geplaatst.

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich 
direct veilig en thuis voelen. Iedere klas heeft 
daarom een mentor bij wie je altijd terecht 
kunt. 

Open Dag:
woensdag 25 januari 2017
15.00 - 21.00 uur

Bezoekadres
Quadoelenweg 29 
8431 LN Oosterwolde

Postadres
Postbus 86
8430 AB Oosterwolde 

Meer info 
T (0516) 568500
E administratie@stellingwerfcollege.nl
I  www.stellingwerfcollege.nl

Meer dan leren
Een  fijne schooltijd is meer dan leren alleen. 
Samen een voorstelling maken, met de hele 
klas op excursie gaan, aan diverse schoolac-
tiviteiten meedoen of een gezellige klassen-
avond verzorgen, dat is minstens zo belang-
rijk. Daarom worden gedurende het schooljaar 
diverse activiteiten georganiseerd. 

Op vrijdagmiddag biedt de school leuke en 
interessante workshops aan waaruit je zelf een 
keuze kunt maken. Want leren = eindeloos! 
Ook op sportgebied is er bij ons veel te doen.

Kom kennismaken
Je bent samen met je ouders van harte welkom 
tijdens onze OPEN DAG op woensdag 25 
januari 2017. Via de basisschool ontvang je 
een persoonlijke uitnodiging. 

Adresgegevens
Hartman Sannesstraat 5-7, 9076 EB 
St.-Annaparochie, Postbus 64, 
9076 ZP St.-Annaparochie

Meer info
T (0518) 401 447 
E info@csgulbevanhouten.nl
I www. csgulbevanhouten.nl

De ULBE is een begrip in Noordwest Fries-
land. De kwaliteit is prima en er is veel zorg 
en aandacht voor jou als leerling. Ga je naar 
het vmbo, dan zit je op CSG Ulbe van Houten 
goed. Ga je naar de onderbouw havo/athe-
neum, dan zit je bij CSG Comenius goed. 
De scholen zitten in een prachtig, nieuw 
en modern gebouw; Campus Middelsee.  In 
een kleinschalige omgeving bieden wij het 
onderwijs, de zorg en de begeleiding die jij 
nodig hebt.

Opleidingen
VMBO TL 
VMBO GL ( Dienstverlening & Producten)
VMBO KL en BL  (Dienstverlening & Produc-
ten, Zorg & Welzijn )
Havo /Atheneum onderbouw

Onderbouw
Onze school biedt samen met CSG Comenius 
5 onderwijsniveaus aan. Van basisberoeps-
niveau tot en met atheneumniveau, waarbij 
de basisberoepsgerichte leerlingen natuurlijk 
veel meer praktijk krijgen en de atheneum-
leerlingen meer theorie.  Op alle niveaus is er 
aandacht voor ontwikkelingsmogelijkheden en 
voor de vaardigheden waarover je moet be-
schikken om later een goede vervolgopleiding 
te kunnen kiezen. Die aandacht zit met name 
in het vak SKILLS.  We werken veel samen met 
bedrijven in de regio. Op basis- en kaderni-
veau is er veel aandacht  voor beroepsvaar-
digheden en de inhoud van beroepen. Op 
het theoretisch niveau wordt kennisgemaakt 
met verschillende beroepen, maar leer je ook 
onderzoek te doen.  Op het havo/atheneum 
gaat het om de vaardigheden die de leerlingen 
nodig hebben in de bovenbouw, maar ook 
voor hun vervolgstudie. 

Nieuw: Talentstromen:
Naast de verschillende opleidingen kun je ook 
deelnemen aan de ’Talentstromen’.  In deze 
lessen ga je praktisch bezig en maak je kennis 
met veel nieuwe dingen. Je kunt je talenten 
verder ontwikkelen in de volgende Talentstro-
men: Sports, Art Factory, Travel Academy of 
Technology. De talentstromen op CSG Ulbe 

van Houten zijn uniek in Sint Annaparochie en 
omstreken. Waarin wil jij uitblinken?

Opstromen: Basis > Kader > TL > 
Havo > Atheneum
Je kunt dus makkelijker opstromen. Leerlingen 
kunnen opstromen van basisniveau naar 
kaderniveau, van kaderniveau naar de 
theoretische leerweg of van havo naar het 
atheneum. 

Mavo-XL 
TL-leerlingen die aan de voorwaarden 
voldoen, kunnen kiezen voor mavo-XL. Bij de 
mavo-XL kun je aan het einde van leerjaar 
1 opstromen naar klas 2 havo of na klas 4 
naadloos aansluiten op klas 4 havo van CSG 
Comenius in Leeuwarden. Met deze school zijn 
hele goede afspraken gemaakt, zodat je goed 
voorbereid je havodiploma kunt halen.

Bovenbouw
In de bovenbouw gaan de vmbo-leerlingen 
naar de verschillende leerwegen van het vmbo. 
TL-leerlingen (Theoretische Leerweg) kunnen 
ook kiezen voor de GL-variant (Gemengde 
Leerweg). Ze verrijken dan hun vakkenpakket 
met een beroepsgericht vak, nl: Dienstver-
lening & Producten. Vanaf augustus 2016 
bieden we voor kader- en basisleerlingen een 
nieuw programma. Binnen de twee profielen 
Zorg & Welzijn en Dienstverlening & Pro-
ducten is er keuze uit vier routes: Zorg, ICT, 
Sport & Recreatie en Ondernemerschap. 

Begeleiding
Alle klassen hebben mentoren. De mentoren 
zijn een belangrijke schakel tussen school en 
thuis. Alle klassen beginnen het nieuwe jaar 
met een introductieprogramma, dat vooral 
gericht is op kennismaking met elkaar en 
met de mentor. Je kunt als leerling allerlei 
problemen tegenkomen. Gaat het om lastige 
vakken, dan kunnen leerlingen een Powertra-
ject volgen (met gerichte aandacht voor het 
vak waar de leerling moeite mee heeft); gaat 
het om niet lekker in je vel zitten, dan kan een 
traject worden aangeboden van extra zorg. 
Verder zijn er kanjertrainingen, lef-cursussen 
en examentrainingen.

Goed voorbereid

Kwaliteit op de Ulbe van Houten
Onze leerlingen behalen hele goede resul-
taten. De meeste leerlingen slagen in hun 
examenjaar voor hun diploma. Daar zijn we 
supertrots op. Kijk voor informatie ook eens 
op de site van de onderwijsinspectie; je vindt 
daar een beoordeling van onze en andere 
scholen.  Op onze school word je goed voor-
bereid op jouw toekomst!

CSG Ulbe van Houten
Voortgezet onderwijs vmbo, tevens op deze locatie: 

CSG Comenius onderbouw havo / atheneum

Doe avond voor leerlingen 
25 januari 2017, 19.00 – 21.00 uur

Voorlichtingsavond ouders 
25 januari 2017, 19.00 – 21.00 uur

Open dag 
8 februari 2017, 16.00 – 21.00 uur

CSG
Ulbe van Houten

vmbo
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RSG Simon Vestdijk

Nog even en dan ga je naar de brugklas!
Spannend maar vooral leuk. Je wilt natuurlijk
naar een school waar je wordt uitgedaagd én
waar  je met plezier naar toe gaat. 
RSG Simon Vestdijk zorgt daarvoor!

We hebben twee mooie moderne locaties:
één in Harlingen en één in Franeker.
Op onze openbare school  is iedereen
welkom en vinden we respect en begrip 
voor elkaar dan ook heel belangrijk .

Binnen RSG Simon Vestdijk kun je kiezen voor
de volgende opleidingen: vmbo-bb, vmbo-kb,
mavo, havo en atheneum.

• Vmbo-basis en kader
Houd je ervan om lekker praktisch bezig te
zijn? Dan is het vmbo precies de opleiding
die je zoekt. Binnen het vmbo kun je kiezen
voor verschillende richtingen die met zorg,
economie en techniek te maken hebben.
Houd je ook van sport? Dan moet je in
Franeker zijn! Daar hebben we een
vmbo-afdeling Sport, Dienstverlening
en Veiligheid. Hiermee kun je na je
eindexamen makkelijker de overstap maken

naar het CIOS of een andere sportopleiding.

 
• Mavo
Ben je wat meer geïnteresseerd in theorie,
dan is onze mavo misschien wel wat voor jou.
Houd je ook van sport? Dan moet je in
Franeker zijn! Daar kun je kiezen voor
mavo-sport. Hiermee kun je na je eindexamen
makkelijker de overstap maken naar het
CIOS of een ander sportopleiding.

• Havo
Ben je slim, praktisch ingesteld en wil je leren 
door te doen? Dan is de Havo een opleiding 
die goed bij je past. Op de Havo van RSG 
Simon Vestdijk krijg je niet alleen de gewone 
vakken, maar kun je kiezen voor Technasium 
of Projecten. Heb je extra belangstelling voor 
exacte vakken of techniek? Dan past Havo 
met Technasium goed bij je. Je gaat dan met 
het vak onderzoeken en ontwerpen nadenken 
over techniek en technologie. 

Een zee aan mogelijkheden!
Je kunt ook kiezen voor Projecten. Daar ligt 
het accent niet alleen op kennis, maar ook 
op het krijgen van praktische vaardigheden. 
Dit zijn: onderzoek doen; zelfstandig leren; 
omgaan met informatie; samenwerken; 
problemen oplossen. Ook zijn er projecten 
waarin je je kunt oriënteren op de 
verschillende beroepen en opleidingen.

• Atheneum
Ben je slim, nieuwsgierig, houd je van 
uitdagingen en wil je veel leren? Dan is het 
atheneum een opleiding die heel goed bij 
jou past. Op het atheneum op RSG Simon 
Vestdijk krijg je niet alleen de gewone 
vakken, maar kun je kiezen tussen twee 
richtingen: WON (wetenschapsoriëntatie) of 
Technasium waar het vak O & O (onderzoek 
& ontwerpen) gegeven wordt. 
WON staat voor Wetenschaps Oriëntatie 
Nederland. Volg je de richting WON dan 
krijg je in klas 1 en klas 2 vier uren in de 
week WON lessen. In klas 3 krijg je WON 
projectdagen. In deze  lessen en projecten 
leer je wetenschappelijk te denken en 
wetenschappelijk te werken. Een goede 
voorbereiding op de universiteit! Wanneer je 
niet voor WON kiest volg je het Technasium. 
Onder het kopje Havo vind je meer informatie.

Huiswerk
Het maken en leren van huiswerk en het 
daarbij behorende plannen is een belangrijk 
onderdeel van je studie. Daarom willen 
we je er binnen Mavo en Havo vanaf het 
begin mee helpen. Dat gaat eerst via de 
mentorlessen. Daar leer je allerlei handige 
studievaardigheden. Wanneer blijkt dat je 
voor een bepaald vak extra hulp nodig hebt, 
bieden we Huiswerk Onder Begeleiding (HOB) 
aan. Wanneer je je huiswerk nog niet af hebt 
organiseren we het Huiswerk Onder Toezicht 
uur (HOT). 

Studie Stilte Uren
We bieden alle leerlingen in onder- en 
bovenbouw Studie Stilte Uren. Twee keer 
per week is er ruimte om –onder toezicht van 
een docent- zelfstandig bezig te gaan met je 

Open Dagen 
Locatie Harlingen:
•  9 en 16 november 2016 

14.45 - 16.45 uur 
Verschillende doe-activiteiten

•  23 november 2016 
14.45 - 16.45 uur 
Nieuwe doe-activiteiten

•  1 februari 2017 
16.00 - 20.30 uur 
Opendag met doorlopend programma

•  8 en 15 februari 2017 
14.45 - 16.45 uur 
Doe-middag

Locatie Franeker: 
•  2 februari 2017  

13.15 - 16.00 uur 
Beleefmiddag voor leerlingen groep 8 
19.00 - 21.00 uur 
Info-avond voor ouders en leerlingen

Kijk vanaf 1 november op onze 
nieuwe website voor verdere 
informatie: www.vestdijk.nl

Bezoekadressen
RSG Simon Vestdijk Harlingen

Kon. Julianastraat 3
8862 TA  Harlingen
T 0517 - 43 29 00

RSG Simon Vestdijk Franeker

IJsbaanweg 6
8801 ER  Franeker
T 0517 - 43 29 00

Meer info

E info@vestdijk.nl
I www.vestdijk.nl

huiswerk. Wanneer je dan thuis komt ben je 
grotendeels klaar met je werk!

Talentontwikkeling
We vinden talentontwikkeling in en buiten 
school belangrijk. Je gaat samen met je 
docenten ontdekken waar je goed in bent.
Maar als je al een bepaald talent hebt, voor
topsport, muziek of dans bijvoorbeeld,
dan zorgen we samen met jou en je ouders
voor een aangepast programma. Zo kun je
bij ons je diploma halen en ook je talent
ontwikkelen

Opvang en begeleiding
We willen dat je met plezier naar onze school
gaat, want dan leer je het best. Je veilig
voelen is een voorwaarde en daarom treden
we streng op tegen pesten. Verder staan
allerlei mensen voor je klaar, de belangrijkste
is je mentor die je vanaf het begin van het
schooljaar begeleidt en waar je terecht kunt 
met je vragen of met problemen. 

Ondersteuning
Gaat het even niet zo goed met je, op school 
of thuis, dan kijkt je mentor welke mensen je 
bij ons op school  kunnen helpen je probleem 
op te lossen. Dit kunnen onze interne 
leerlingenbegeleiders zijn, maar ook anderen. 
Zij werken met elkaar samen om je de 
juiste begeleiding te bieden.
Soms helpt het om over je problemen te 
praten en soms word er iets anders geregeld,
natuurlijk in overleg met je ouders.  

iPad
In een aantal klassen wordt gebruik gemaakt 
van de iPad als handig leermiddel. Je kunt 
er niet alleen boeken op lezen, maar ook 
bijvoorbeeld filmpjes over de lesstof bekijken 
of zelf maken.

Heel handig als je een leerling bent die niet
alleen leert van lezen maar ook van kijken en
luisteren. En het is fijn dat je niet meer met
veel boeken hoeft te sjouwen!
In al onze gebouwen is WIFI. Dat betekent dat
je overal in de school met laptops of tablets
kunt werken. Verder gebruiken we digitale
schoolborden en touchscreens.

Meer dan leren alleen!
Leren staat bij RSG Simon Vestdijk op
de eerste plaats, maar wij vinden het
natuurlijk ook belangrijk dat je nog andere
dingen doet. Wij organiseren
daarom sportdagen en excursies. Als
je houdt van schrijven dan kun je lid
worden van de schoolkrantredactie. Onze
leerlingenvereniging organiseert leuke
schoolfeesten. Het eerste feest is al tijdens de
brugklaskennismakingdagen in de eerste week
van het nieuwe schooljaar. Verder organiseren
we in elk leerjaar excursies. In de hogere
klassen zijn er ook nog schoolreizen naar
Londen, Parijs en Berlijn. Vind je het leuk om
te dansen, te zingen of om creatief bezig te
zijn? Doe dan mee aan onze schoolmusical en
schitter op of rondom de planken!

Wist je trouwens dat…
Onze locaties in Harlingen en Franeker ook
goed bereikbaar zijn met het openbaar
vervoer? Handig als je wat verder weg woont.
En mochten de bus- of treintijden niet
helemaal aansluiten op de schooltijden dan
kun je hiervoor een speciale pas aanvragen.
Voor leerlingen van de eilanden geldt dat, 
waar mogelijk, rekening wordt gehouden met 
de boottijden.

Nieuwsgierig geworden? 
Kom dan een kijkje nemen tijdens onze
Informatiedagen of kijk vast op onze website
www.vestdijk.nl of op onze facebook pagina’s.

RSG Simon Vestdijk: je bent 
van harte welkom!

Regionale openbare scholengemeenschap voor VMBO-LWOO, VMBO, 

MAVO, HAVO en Atheneum (WON en Technasium)
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Locatie Buitenbaan
•  AVO Plus - gericht werken aan je succes: 

goed worden in wie je bent.  
•  Jenaplan - actief, samenwerkend en project-

matig leren. 
•  SportLifeStyle - als je dol bent op sport en 

beweging; met extra sporttraining in het 
lesprogramma en bestemd voor sportieve 
leerlingen en talentvolle (top)sporters die 
d.m.v. een uitdagend programma onderwijs 
en sport te combineren. 

       College 
De nieuwe school voor beroepsgericht vmbo 
in Heerenveen. Het Vakcollege van Sevenwol-
den gaat op in het        College; een samen-
werking tussen Bornego College en OSG 
Sevenwolden voor het beste onderwijs in de 
beroepsgerichte leerwegen (zie ook pag. 53).

Praktijkonderwijs De Compagnie
•  Kleinschalig, professioneel en zeer betrokken.
•  Samen ontdekken wat jouw mogelijkheden 

zijn en deze nog krachtiger maken. 
•  Individuele leerroutes: iedere leerling heeft 

een individueel ontwikkelplan.
•  Naast theorie veel stages en praktijkvak-

ken gericht op wonen, werken, vrije tijd en 
burgerschap. 

Locatie Joure
• Kleinschalig en vertrouwd.
•  Je wordt goed begeleid waar je dit nodig hebt.
• Veilige en uitdagende leeromgeving.
• Breed aanbod aan vakken en mogelijkheden.

Locatie Grou
• Leren en doen wat precies bij je past.
•  Vrijheid, zelfstandigheid en eigen  

verantwoordelijkheid.
•  Naar een niveau hoger of lager, zonder dat 

je naar een andere klas moet.
•  De gezelligheid van een knusse school en 

kleine groepen.
•  Werken uit boeken, in schriften en met een iPad.

Bezoekadressen

Locatie Buitenbaan
Buitenbaan 5, 8441 HB Heerenveen
T 0513 - 644 960

     College 
Ds. Kingweg 8, 8446 KZ Heerenveen
T 0513 - 625 345

Praktijkonderwijs de Compagnie
Buitenbaan 3, 8441 HB Heerenveen
T 0513 - 654 155

Locatie Joure
Pasteurweg 1, 8503 AB Joure
T 0513 - 482 166

Locatie Grou
Burstumerdyk 5, 9001 ZC Grou
T 0566 - 625 144

Locatie Fedde Schurer
Schans 100, 8441 AE  Heerenveen
T (0513) 657 310

Centrale gegevens
OSG Sevenwolden 
DS. Kingweg 10  
8446 KZ Heerenveen

T (0513) 657 385
E info@sevenwolden.nl
I www.sevenwolden.nl

?

Locatie Fedde Schurer
• Voorbereiding op het hbo en wo
•  Naast reguliere lessen veel keuzemogelijk-

heden.
•  Voor ondernemende havoleerlingen:  

International Business College (IBC)
•  Voor gymnasiumleerlingen: een uitdagende 

opleiding met klassieke talen en cultuur

Info en kennismaking
Kijk op sevenwolden.nl voor meer info en 
exacte tijden van onze opendagen, doemidda-
gen en openbare lessen voor het gymnasium. 
Je bent meer dan welkom!

OSG Sevenwolden
School voor pro, vmbo, mavo, havo, atheneum en gymnasium

Leren wat bij jou past
Wat wordt jouw volgende stap na de basis-
school? Weet je het al of kijk je nog rond? 
Kies je net als 3.135 leerlingen voor OSG Se-
venwolden, dan ga je een mooie, interessante 
en gezellige middelbareschooltijd tegemoet. 
Een schooltijd waarin je zelf veel invloed hebt 
op wát je gaat leren en doen. Maar ook: hóé 
je dat kan doen op een manier die bij jou past. 
Want of je nu straks naar Heerenveen, Grou 
of Joure gaat, onze docenten en je mentor 
helpen je graag, zodat jij het beste uit jezelf 
haalt. Daar hebben we op elk niveau ons 
onderwijs voor gemaakt en op ingericht.

Helemaal van deze tijd
Bijna 3.200 leerlingen klinkt misschien veel. 
Tja, dat is natuurlijk meer dan op jouw basis-
school zitten. Toch merk je daar in de praktijk 
eigenlijk niets van. Je ontdekt al snel dat het 
niet zo groot is als je nu misschien denkt. Onze 
leerlingen en docenten vind je niet op één loca-
tie; ze zijn verspreid over meerdere vestigingen. 
Je zult je vast gauw thuis voelen, waar je ook 
zit op OSG Sevenwolden. Stuk voor stuk fijne 
plekken waar je plezierig kunt leren, gezellig 
kunt overblijven en rustig aan opdrachten kunt 
werken. Dit vinden we belangrijk voor onze 
leerlingen, dus besteden we er veel zorg aan.

Wat kun jij goed en vind je leuk?
Sommige van onze leerlingen kunnen uit-
stekend leren en weten soms zelfs al wat ze 
daarna willen studeren of worden. Andere 
leerlingen leren ook goed en vinden het leuk 
om zelfstandig te werken aan opdrachten. We 
hebben ook leerlingen die misschien iets min-
der snel of anders leren en met hun handen 
de prachtigste dingen maken of repareren. En 
weer andere leerlingen blinken uit in sport en 
krijgen daar veel les in om hun talent verder 
te ontwikkelen. Dat is juist zo mooi van OSG 
Sevenwolden: de leraren zeggen niet ‘Dit 
moet je leren’, maar kijken vooral naar wat bij 
je past, wat je kunt en nog niet zo makkelijk 
vindt. Zelf heb je dus veel keuze in wat je wilt 
doen. Maar zover is het nog niet; kom eerst 
maar eens sfeer proeven! Kijk hiernaast voor 
de kennismakingsmomenten. Zien we je dan?!

Dat voelt meteen 
vertrouwd!

Activiteiten per locatie

Locatie Buitenbaan
Open huis: 18 januari 2017 
Doemiddagen AVO Plus & SportLifeStyle: 
11 + 17 januari 2017
Workshopmiddag Jena voor leerlingen en 
ouders: 27 januari 2017

       College 
Doemiddag: 7 februari 2017
Open huis: 15 februari 2017

Praktijkonderwijs de Compagnie
Open huis: 15 februari 2017

Locatie Joure
Doedagen: 17 + 19 januari 
Open huis: 24 januari 2017

Locatie Grou
Doemiddagen: 17 + 18 januari 2017 
Open huis: 24 januari 2017

Locatie Fedde Schurer
Open huis gymnasium: 16 februari 2017
Openbare lessen gymnasium: 
30 november + 14 december 2016; 
11 januari + 1 februari 2017

?

?

?
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De Saad
Christelijke Mavo

ONDERWEG MET DE SAAD
Mavo De Saad is een christelijke school. 
Het is een school waar leraren en leerlingen 
elkaar kennen. Dat geeft een veilig gevoel. We 
zorgen ervoor dat de klassen klein zijn. In de 
onderbouw zitten ongeveer 22 leerlingen in 
een klas.

De leerling centraal 
De Saad staat bekend om haar goede leerlin-
genzorg. Je krijgt een mentor, die je vier jaar 
lang begeleidt en waar je met problemen altijd 
naar toe kunt. De mentor en ons zorgteam 
proberen dan samen de beste oplossing voor 
jou te vinden. We willen de vakken die je volgt 
zo veel mogelijk op jouw wensen en mogelijk-
heden afstemmen. Leerlingen, die wat meer 
moeite met taal of rekenen hebben, krijgen 
een extra steuntje in de rug. Als je dyslectisch 
bent (taalproblemen, spelling), krijg je extra 
hulp met Nederlands, Engels en Duits.

Wanneer naar De Saad 
Als je een positief advies van de basisschool 
hebt, mag je naar onze Mavo. De CITO-score 
of drempeltoets ondersteunt dat advies. Op 
De Saad haalt vrijwel iedereen in vier jaar het 
diploma; er zijn ook sprintleerlingen die hun 
diploma in drie jaar halen. Soms heb je wat 
extra hulp nodig om te slagen, je volgt dan 
leerweg-ondersteunend-onderwijs (lwoo) 
maar het diploma is hetzelfde. Met een Mavo-
diploma op zak ga je naar 4Havo of het MBO.

Zelfstandig werken 
Op De Saad leer je zelfstandig te werken. De 
eerste twee jaar krijg je speciaal les in samen-
werken, werkstukken maken en onderzoek 
doen. Je haalt veel informatie van internet of 

uit boeken. Werken met computers is belang-
rijk en daarom besteden we veel aandacht 
aan het goed leren omgaan met computer-
programma’s. Op De Saad zijn drie grote 
computerlokalen beschikbaar voor zelfstandig 
werken.

Digitalisering
We willen elke leerling vanaf leerjaar 1 de 
beschikking geven over een “eigen” laptop. De 
vakken Ned, Du, En, Wi en Ec maken gebruik 
van een digitale methode en daar wordt de 
laptop constant gebruikt. Herkennen van 
mogelijkheden en het onderkennen van geva-
ren is voor de jeugd noodzakelijk. Ook in het 
onderwijstraject liggen kansen. Het is beter 
mogelijk te differentiëren naar de capaciteiten 
van de individuele leerling.

ITgt
Heel bijzonder is het vak ITgt, een uniek exa-
menvak. Je leert bij dit vak robots program-
meren, 3-dimensionaal ontwerpen, computers 
bouwen, posters ontwerpen, producten 
presenteren en nog veel meer. Je werkt op 
de manier zoals ze dat ook doen op het mid-
delbaar beroepsonderwijs en in bedrijven. Je 
bent dus heel praktisch en zelfstandig bezig. 
Op www.desaad.nl vind je veel informatie over 
dit vak.

Meer dan alleen theorie
Motorvoertuigentechniek (sleutelen aan een 
auto), houtbewerking, installatietechniek, 
zelfverdediging, EHBO, wandklimmen en 
milieuonderzoeken zijn praktische onderdelen 
die je niet snel op een Mavo verwacht. Toch 
hebben we dat. Je kunt kiezen uit @Techno, 

Open Dag: 
Open dag: 1 februari 2017

Contactgegevens:
School: De Saad
Adres: Damwald, Nijewei 1
Postcode: 9104 DK
Telefoon: 0511-4215881
Website: www.desaad.nl
E-mail: h.r.visser@desaad.nl

De Saad staat voor:
• Protestants Christelijk onderwijs
• Een veilige omgeving
• Extra leraren, kleine klassen
• Geen tussenlessen en weinig lesuitval
• Examenvak ITgt
• Coole @vakken
• Laptops4U, zie digitalisering
• Huiswerkbegeleiding en bijlessen
• Professionele hulp bij dyslexie
• Goede examenresultaten
• Geen ouderbijdrage
•  Sprintlijn: in drie jaar naar het  

Mavodiploma

@Sport, @Groen, @Muziek en @Design; 
tijdens deze lessen doe je veel praktijkervaring 
op. Bovendien biedt De Saad cursussen aan 
waarmee je extra goed voorbereid bent op 
het vervolgonderwijs. Tijdens deze praktijk-
vakken werken we samen met verschillende 
bedrijven, instellingen en scholen. Zo geven 
we “Ondernemen” in samenwerking met het 
MBO en de plaatselijke middenstand.

Je ziet: 
De Saad is veelzijdig.

College
School voor voorbereidend mbo in Heerenveen?

Ben jij een kei en heb jij vmbo-basis of vmbo-
kader advies? Dan is het         College de plek 
voor jou!
 
Het         College is de nieuwe school waarin 
het Bornego College en OSG Sevenwolden 
samenwerken aan het beste onderwijs voor 
leerlingen in de beroepsgerichte leerwegen. 
We werken samen zodat we jou zoveel mogelijk 
profielen en vakken kunnen bieden. Dat helpt 
jou om uiteindelijk datgene te kiezen wat 
echt bij jou past. Wij geloven in succes voor 
iedereen.

Leren door te doen! 
Werk jij graag met je handen? Dat komt 
goed uit! Bij ons leer je vooral door te doen. 
Natuurlijk is er ook theorie, dat heb je nodig 
om de praktijk te begrijpen, maar je gaat bij 
ons vooral zelf aan de slag. Daar hebben we 
prima ruimtes voor die bijvoorbeeld lijken op 
een winkel, een kapper, een verzorgingstehuis, 
een garage, een keuken of een kantoor.

Klaar voor later!
Op het        College bereiden we je voor op 
de toekomst. Je leert bij ons zelfstandig en 
samen te werken. Daarbij gebruik je natuurlijk 
digitale middelen. Je kijkt kritisch naar je eigen 
werk en kom je ergens niet uit dan zoek je een 
oplossing, misschien wel samen met andere 
leerlingen. Dat doen collega’s in het echt ook.

Nieuw vmbo!
Niet alleen onze school en de manier 
waarop wij werken is nieuw. Ook binnen het 
beroepsgerichte vmbo verandert er wat. De 
belangrijkste verandering is de komst van nieuwe 
beroepsgerichte profielen in klas 3 en 4. 

Op onze school kun je kiezen uit:
•  Economie & Ondernemen (locatie Beugel)
•  Dienstverlening & Producten (locatie Beugel)
•  Zorg & Welzijn (locatie Kingweg)
•  Bouwen, Wonen & Interieur  

(locatie Kingweg)
•  Produceren, Installeren & Energie  

(locatie Kingweg)
• Mobiliteit & Transport (locatie Kingweg)
•  Horeca, Bakkerij & Recreatie  

(locatie Kingweg)

Het eerste jaar
In de eerste anderhalf jaar bij ons op school 
volg je de verplichte algemeen vormende 
vakken en oriënteer je je op de verschillende 
profielen. Wanneer je al weet welke richting 
je later op wilt, volg je de lessen op de 
locatie waar dat profiel wordt gegeven: op de 
Kingweg of de Beugel. Weet je het nog niet? 
Dat is helemaal niet erg. Voordat je hier op 
school komt, voeren we een startgesprek. 
Daarin kun jij vertellen wie je bent en wat 
je leuk vindt. Van ons hoor je dan op welke 
locatie jij volgend jaar je lessen volgt.

Nieuwsgierig!
Nieuwsgierig naar het        College? Kom dan 
op woensdag 15 februari 2017 naar onze 
open dag. Je bent van 16.00 – 20.00 uur 
van harte welkom op onze locaties aan de  
Ds. Kingweg 8 en de Beugel 68 in 
Heerenveen.

Gezocht: Doeners

?

??

De nieuwe naam van 
onze school maken we in 

december bekend!

Open Dag:
Woensdag 15 februari 2017
van 16.00 – 20.00 uur
Locatie Beugel 68
Locatie Ds. Kingweg 8
in Heerenveen.

Meer Weten?
Wil jij of willen je ouders nu al meer 
weten over het         College dan 
kunnen ze contact opnemen met:

Bareld Bijma 
(waarnemend vestigingsdirecteur  
Bornego Beugel)  
T 0513 - 801862

Harry Burema 
(directeur vmbo OSG Sevenwolden)  
T 0513 - 657385

?

?

?
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ADV.T.

Christelijk Gymnasium Beyers Naudé

Bezoekadres
Gymnasiumstraat 36
8932 GW Leeuwarden

Meer info
T  058  212 44 71
E  info@cgbn.nl
I   www.cgbn.nl

Rector:
Mw. B.M.T.G. Pelgrum

Leerjaarleider onderbouw:
Mw. N. Eijgelaar-v.d. Veen

Informatieavond voor  
ouders:
Dinsdag 10 januari 2017 in de school, 
aanvang 19.30 uur

Proeflesmiddag:
Woensdag 18 januari 2017, 
opgave zie de website www.cgbn.nl

Open Dag:
Woensdag 1 februari 2017
van 16.00 – 20.30 uur

Wie zijn wij?
Het Christelijk Gymnasium Beyers 
Naudé is een moderne, kleinschalige 
school, die zich onderscheidt door een 
ambitieuze leercultuur, een homogene 
leerlingenpopulatie, persoonlijke aandacht en 
ontplooiingsmogelijkheden voor leerlingen die 
wat meer aankunnen. Het schoolklimaat wordt 
gekenmerkt door veiligheid en respect voor 
elkaar.De school, gesitueerd in een rustige 
woonwijk vlakbij het trein- en busstation, 
telt 520 leerlingen.

Olympiadeschool  
Het Beyers Naudé moedigt leerlingen aan 
tot deelname aan diverse Olympiades 
(scholierenwedstrijden). Vanwege deze 
stimulans en de prestaties van de leerlingen 
werd het predikaat Olympiadeschool 
toegekend.

Wat is een gymnasium? 
Het gymnasium is een schooltype waar 
leerlingen die nieuwsgierig en onderzoekend 
zijn zich thuis zullen voelen. Zij worden 
er uitgedaagd zich te ontwikkelen en hun 
ambities waar te maken. Dit is mogelijk door 
een groot aanbod van vakken, waaronder 
de klassieke talen, en door veel aandacht 
voor wetenschap, onderzoek en cultuur. 
Op een gymnasium is de eigen inbreng van 
leerlingen groot. Met min of meer hetzelfde 
intelligentieniveau en dezelfde ambities 
hebben ze een stimulerende invloed op elkaar. 
Op een gymnasium word je voorbereid op het 
wetenschappelijk onderwijs, de universiteit. 
Je ontwikkelt er  onderzoeksvaardigheden en 
leert kritische vragen te stellen. Daarnaast 
is er veel ruimte voor andere talenten, 
bijvoorbeeld op het gebied van muziek, 
toneel, poëzie, debatteren enz.

Wanneer kiezen voor  
gymnasium?
Als je goed kunt leren en graag wilt leren, een 
brede belangstelling hebt en niet te bang 
bent om hard te werken, dan zul je je thuis 
voelen op het gymnasium. Je bent toelaatbaar  
met een VWO advies van de basisschool.
Daarnaast dien je te beschikken 

over een goede motivatie en enig 
doorzettingsvermogen. Voor zulke leerlingen, 
die bovendien eigen verantwoordelijkheid 
voor het leren kunnen dragen, is het 
gymnasium een goede keuze.

Het onderwijs
Ons onderwijs is gericht op een zo breed 
mogelijke vorming van zowel de leerling die 
goed is in talen als de leerling die juist van 
exacte vakken houdt. Bij ons kun je ook 
filosofie en kunst kiezen als examenvak. 
Leerlingen kunnen bovendien vanaf het 
eerste jaar deelnemen aan het Cambridge-
programma, waarin zij worden voorbereid 
op examens Engels voor niet-Engelstaligen. 
Deze examens leveren wereldwijd erkende 
certificaten op, die een aanbeveling zijn bij 
toelating tot buitenlandse  universiteiten.

Keuzevakken en -modules
In klas 2 t/m 5 volgen alle leerlingen 
een halfjaars keuzevak. Tevens worden 
ze gestimuleerd bij te dragen aan 
organisatorische en bestuurlijke taken. 

Leerlingbegeleiding
Vanzelfsprekend worden nieuwe leerlingen 
begeleid bij de overgang van basisschool naar 
voortgezet onderwijs. Is er een extra steuntje 
in de rug nodig dan biedt studiehulp of 
tutoring voor bepaalde vakken en desgewenst 
huiswerkbegeleiding uitkomst.

Naast de lessen
Buitenschoolse activiteiten, zoals 
sportwedstrijden, schoolfeesten, kerstgala, 
concerten en een toneelavond zijn onderdeel 
van de schoolcultuur. Elke klas gaat jaarlijks 
op excursie naar een bestemming passend 
bij het leerjaar. In de vierde klas is dat 
een Europese stad, in de vijfde klas maken 
leerlingen een klassieke reis naar Griekenland 
of Italië.

Aanmelding en toelating
Aanmelden gebeurt via de basisschool. Voor 
informatie over toelaatbaarheid kan men zich 
wenden tot de leerjaarleider onderbouw.

Lef om te leren

Christelijke school voor categoraal gymnasiumonderwijs

Ga nu naar 
www.deschoolkeuzegids.nl 

Daar vind je elke open dag van
 iedere voortgezet onderwijsschool 

in Friesland, Urk en de NOP.
 

Vind de school van je keuze 
en bepaal je eigen toekomst.

  PON ne krU ,dnalseirF

De SchoolkeuzegidsDe Schoolkeuzegids

faceboo
k.com/d

eschool
keuzeg

ids/

Een uitgave van

Volg ons op Facebook 

voor tips & tricks 

van brugklassers en 

leuke informatie!
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Een school waar je iedereen kent en iedereen 
jou kent. Dat vind je op de Bonifatius mavo, 
ook wel ‘Boni’ genoemd. Bij ons ben je geen 
nummer, maar leren we jou graag kennen. Wat 
zijn jouw kwaliteiten, interesses en talenten? 
Je ontdekt ze bij ons!

De school
De Bonifatius mavo bestaat al sinds 1954 en 
heeft in al die jaren een naam opgebouwd als 
een goede en stabiele school, die met haar 
tijd meegaat. Onze school heeft 25 lokalen, 
waaronder lokalen voor techniek, natuur- en 
scheikunde, IT en een praktijklokaal voor de 
gemengde leerweg.

Op de Bonifatius mavo vinden we leerboeken 
zeer belangrijk. Daarnaast werk je regelmatig 
met iPads, MacBooks en iMacs. Deze zijn in 
meerdere lokalen te vinden, evenals moderne 
touchscreens en smartboards.
De kracht van ons onderwijs ligt in de combi-
natie van het leren uit boeken én het digitale 
leren.

Onderwijs
Regulier TL of snel-TL
Wanneer je voor de Boni kiest, dan kies je 
voor een school met een zeer hoog slagings-
percentage. Je krijgt les van goede, enthousi-
aste docenten en samen proberen we ervoor 
te zorgen dat je de school verlaat met een 
diploma voor de theoretische leerweg. 
Twijfel je tussen havo en TL, dan is er ook de 

mogelijkheid om de TL sneller af te ronden. 
Dit noemen we snel-TL. 
In drie jaar tijd volg je een vast lesrooster en 
in je laatste jaar doe je examen, een jaar eer-
der dus dan de gewone TL. Hierna heb je de 
mogelijkheid om over te stappen naar havo 4 
of een vervolgopleiding te kiezen in het mbo.

Examen
Uiteindelijk doe je examen in acht verschillen-
de vakken, in plaats van de wettelijke zeven. 
Op die manier heb je meer kans van slagen en 
kun je je nog beter voorbereiden op je keuze 
voor het vervolgonderwijs. Eén van die vakken 
mag een GL-vak zijn, maar dat hoeft niet. 
Binnen deze acht examenvakken hebben het 
GL-vak en IT een speciale status.

Gemengde Leerweg
Sinds het schooljaar 2014-2015 kun je 
op de Bonifatius mavo ook voor de GL 
(gemengde leerweg) kiezen. Het verschil met 

Bonifatius mavo
Theoretische en/of gemengde leerweg in 3 of 4 jaar

de TL is dat je bij de GL naast de theoretische 
vakken ook nog een doe-vak volgt. Dit is 
meer op de praktijk gericht (Economie & 
Ondernemen).

Vakken
Informatie Technologie
Naast de normale vakken als Nederlands 
en Engels, krijg je op de Boni in klas 1 t/m 
3 ook het vak IT. Hier maak je kennis met 
veel aspecten uit de Informatie Technologie 
(IT). Denk hierbij aan: een database bouwen, 
3D-tekenen, robotica, een website bouwen 
en leren omgaan met een 3D-printer. Aan het 
eind van klas 3 kun je IT als examenvak kiezen.

Spaans
Vanaf klas 2 krijg je op de Bonifatius mavo 
het vak Spaans. Deze wereldtaal is een nieuw 
examenvak bij ons en laat je kennismaken 
met nieuwe culturen en biedt ruimere 
mogelijkheden voor je vervolgopleiding. 

TL doe je op de Boni Bonifatius mavo
Prof. Lorentzstraat 3
8302 AS Emmeloord
(0527) 613 469

adm@bonifatius.nl
www.bonifatius.nl 
www.facebook.com/bonifatiusmavo 
www.twitter.com/bonifatiusmavo
www.instagram.com/bonifatiusmavo  

Open dag
Maandag 30 januari 2017

Economie & Ondernemen
In klas 2 maak je al kennis met Economie & 
Ondernemen (E&O), een vak waarbij je met 
een kassa leert werken, je opdrachten krijgt 
die te maken hebben met magazijnwerk, 
verkoop, secretariaat en nog veel meer. Je 
bent vaak in groepjes bezig om een opdracht 
voor een bedrijf uit te werken. Als je het vak 
leuk vindt, kun je dit kiezen in leerjaar 3 en er 
uiteindelijk in leerjaar 4 examen in doen.

Lichamelijke Opvoeding 2
Vind je het leuk om met sport bezig 
te zijn en alles wat daar mee te maken 
heeft? Dan kun je kiezen voor Lichamelijke 
Opvoeding 2 (LO2). Bij dit vak leer je 
leidinggeven in sport en bewegen, leer je 
achtergronden van verschillende sporten 
kennen en vergroot je je vaardigheden in 
aantal spelen, turnactiviteiten, dansvormen, 
atletiekonderdelen, keuzeactiviteiten en in 
een zelfverdedigingsonderdeel.
LO2 is een echt examenvak. Je krijgt er dus 
een cijfer voor dat meetelt op je examenlijst.

En verder
B-uren
Wanneer je met een vak veel moeite hebt, kun 

je bij ons terecht voor een begeleidingsuur 
(B-uur). In dit lesuur word je een periode lang 
geholpen met de dingen die moeilijk zijn voor 
jou. Je docent kan je hiervoor inschrijven, maar 
je kunt je hier ook zelf voor opgeven.

Projectweken
Twee weken per jaar zijn er op de Bonifatius 
mavo projectweken. In deze weken zijn er geen 
gewone lessen, maar werk je aan een project 
of ga je op werkweek. Zo ga je in klas 1 op 
kamp naar Lemele en in klas 3 naar Londen of 
de Ardennen.

Buitenschools
Naast de lessen kun je met de Boni naar 
discotheek Chez in Marknesse gaan, waar 
wij een paar keer per jaar een leerlingenfeest 
houden. Ook zijn er ieder jaar verschillende 
activiteiten, zoals Boni’s Got Talent, de 11 
dorpenloop, schaatsen en zwemmen.

Meer weten?
We zien je graag op onze Open dag op maan-
dag 30 januari 2017. Voor meer informatie 
kun je kijken op www.bonifatius.nl of neem 
contact op met onze afdelingsleider klas 1, 
Mark Brijan (m.brijan@bonifatius.nl).
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Ontwikkel je talenten op 
Singelland
Aan het einde van dit schooljaar neem je 
afscheid van de basisschool. Je gaat naar het
voortgezet onderwijs. Spannend! Een ander 
schoolgebouw, nieuwe klasgenoten, onbe-
kende vakken. Samen met ons ontdek jij wat 
jouw talent is en helpen wij jou om dit verder 
te ontwikkelen.  

Met hoofd, hart, handen en 
ruggengraat
Of je nu goed bent met je hoofd of liever met 
je handen werkt, je hart laat spreken tijdens 
schoolprojecten voor een goed doel,  alles 
wilt leren over computers of drie talen wilt 
leren spreken… Wij vinden het belangrijk 
dat jij kunt doen waar je goed in bent en wat 
je leuk vindt. Maar we leren je ook om sterk 
in je schoenen te staan: ruggengraat krijgen 
noemen we dat. Binnen én buiten de lessen.  
Er worden ook regelmatig (buitenschoolse) 
leerprojecten of excursies georganiseerd.

Singelland in het kort
Singelland is een Openbare Scholengemeen-
schap met zes locaties: vier in Drachten, één 
in Burgum en één in Surhuisterveen. Alle loca-
ties hebben hun eigen leerniveaus. Iedereen 
vindt een geschikte plek bij ons, van praktijk-
onderwijs tot en met gymnasium. 

De eerste jaren op Singelland
Na de basisschool kun je in de meeste geval-
len dicht bij huis het Voortgezet Onderwijs 
volgen. Bij ons word je, met name in de on-
derbouw, heel goed begeleid. Wij leren jou om 
zelf verantwoordelijkheid te nemen voor je 
eigen ontwikkeling. Op de meeste locaties 
(met uitzondering van de praktijkschool) 
wordt de onderbouw aangeboden: dit zijn 
de eerste twee leerjaren. Op Het Drachtster 
Lyceum en in Surhuisterveen wordt door 
de meeste leerlingen de keuze HAVO/VWO 
aan het einde van het eerste jaar gemaakt. 
Presteer je erg goed op de basisschool en 
heb je vooral aanleg voor talen, dan is de 
gymnasium-brugklas op Het Drachtster 
Lyceum een mogelijkheid. In het VMBO wordt 

in het tweede leerjaar samen met jou en je 
ouders/verzorgers bekeken welke opleiding 
na de onderbouw voor jou de beste is. Op 
Praktijkschool De Venen leer je via praktijk 
en buitenschoolse stages om zelfstandig te 
werken. Elke klas heeft een eigen mentor: dé 
aanspreekpersoon voor jou en je ouders die 
jou begeleidt en voor jou klaar staat.

Singelland: plezierig en 
respectvol met elkaar omgaan
Wat voor sfeer heerst er op school? Is het er 
gezellig, veilig, voel jij je gerespecteerd?  Het 
is belangrijk dat onze leerlingen zich thuis 
voelen op Singelland. Daarom hebben we 
samen met de leerlingen afgesproken hoe we 
graag met elkaar willen omgaan: deze (media-)
wijze leefregels gelden voor alle leerlingen en 
medewerkers. 

Proeflessen: hoe ziet een les er 
volgend jaar uit?
De één noemt het een doemiddag, de ander 
een oriëntatiemiddag… proeflessen mee-
draaien, dat is waar het om gaat! Echt een 
indruk krijgen van de nieuwe vakken en een 
andere manier van lesgeven. Leuk om mee te 
maken! Via je basisschool word je uitgenodigd 
voor deze middagen. Meld je aan!  

Open Dagen
De Open Dagen zijn bedoeld om je kennis te 
laten maken met de sfeer op onze locaties. 
Docenten, leerlingen en ouders zijn aanwezig 
om je meer te vertellen. Je bekijkt de school 
van top tot teen, doet mee aan activiteiten 
in de lokalen en jij kunt je vragen stellen. Tot 
ziens op Singelland!

Talent in ontwikkeling

Singelland
Open Dagen in 2017
• wo 18 jan, 16-20 uur: VHS, Drachten
• di 24 jan, 16-20 uur: Singelland Burgum
•  wo 25 jan, 16-19 uur:  

De Venen, Drachten
•  wo 1 feb, 16-20 uur:  

Het Drachtster Lyceum
• do 9 feb, 18-21 uur: VO Surhuisterveen

Doemiddagen/oriëntatiemiddagen 2017
• di 17 jan: Singelland Burgum
• di 24 en do 26 jan: VO Surhuisterveen
• do 16 feb: Het Drachtster Lyceum
• di 28 feb: VHS, Drachten
• do 6 apr: De Venen, Drachten

Openbare Scholengemeenschap

Bezoekadressen

Van Haersmasingel (VMBO, incl. OOM)
Van Haersmasingel 37, 9201 KN  
Drachten
T (0512) 75 03 00
E VHS: info.vhs@singelland.nl
Locatiedirecteur: mw. A. Kingma
tevens hoofdvestiging/centrale diensten
Bestuurder: dhr drs. P. Schram

Het Drachtster Lyceum
(HAVO, Atheneum, Gymnasium)
Torenstraat 28, 9201 JW Drachten
T (0512) 57 10 20
E drachtsterlyceum@singelland.nl
Rector: mw drs. G.J. van de Stouwe

Singelland De Venen (praktijkonderwijs)
De Ring 4, 9202 NW Drachten
T (0512) 51 76 24
E info.devenen@singelland.nl
Locatiedirecteur: dhr A. Zondag

Singelland Surhuisterveen
(VMBO, onderbouw HAVO/Atheneum)
Langelaan 4 en 18, 9231 EN 
Surhuisterveen
Postbus 13, 9230 AA Surhuisterveen
T (0512) 36 90 90
E info.surhuisterveen@singelland.nl
Locatiedirecteur: dhr. R. Buiter

Singelland Burgum
(VMBO, HAVO, onderbouw VWO)
Schoolstraat 101, 9251 EB Burgum
T (0511) 46 02 10
E info.burgum@singelland.nl
locatiedirecteur: dhr A. Haandrikman
I www.singelland.nl

IEDER KIND 
MOET  EEN KANS 
KRIJGEN OM 
TE SCOREN

IS ER THUIS GEEN GELD 
OM TE SPORTEN? 
HET JEUGDSPORTFONDS 
GEEFT KINDEREN DE KANS 
TOCH LID TE WORDEN 
VAN EEN SPORTCLUB! 

Jeugdsportfonds Friesland 
telefoon: 0513 - 630 650
e-mail: friesland@jeugdsportfonds.nl
website: friesland.jeugdsportfonds.nl

friesland

GEen geld voOr...

muziek...

dans...

toneEl...

schilder...

musicalLeSsen?

WEes slim als eEn vos! 

Kijk op: 
wWw.jeugdcultUurfonds.nl/friesland
of mail: friesland@jeugdcultUurfonds.nl

Misschien kan het  
Jeugdcultuurfonds friesland helpen?

We steunen kinderen en jongeren tusSen 4-18 jAar
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Een kind aanmelden voor 
onderzoek en behandeling 
 
Neem contact met ons op via:

  zorg@cedin.nl  
  088 0200 300

Wij helpen je meteen!

Veel plezier op 

je nieuwe 
school

Ieder kind heeft talent

Thuis en school  
worden op elkaar afgestemd

> Persoonlijk contact

> Meteen aan de beurt

>  Zorg voor het kind en zijn omgeving

 www.cedin.nl

Je kunt bij ons terecht voor onder andere:

 Opvoedondersteuning

 Sociale vaardigheidstraining

 Diagnostiek en behandeling van:
   Dyslexie
   Gedragsproblemen
   Traumaverwerking

 Maatwerk Onderwijs Thuiszitters

 Hulp bij: 
   Stress en psychische klachten
   Pestgedrag
   Rouwverwerking
   Scheiding
   Faalangstreductie

 Paramedische ondersteuning

 Onderwijs en ziek zijn

Maar soms gaat de ontwikkeling op school of daarbuiten niet vanzelf. 
Wij helpen kind, gezin en school hiermee. 


