		

Informatie over het
voortgezet onderwijs
in de regio

Dollard College
vestiging Woldendorp
Het Dollard College is een brede scholengemeenschap met vestigingen
in Woldendorp, Bellingwolde, Pekela en Winschoten.

Uw kind zit in groep 8. Dit schooljaar gaat u samen met uw kind een keuze maken voor een school voor voortgezet
onderwijs (VO). Een belangrijk moment. Daarom willen wij u namens alle scholen voor primair onderwijs in de
gemeenten Appingedam, Delfzijl, Bedum, Ten Boer en Loppersum de gelegenheid bieden om kennis te maken
met de VO-scholen in onze regio. Vanwege corona kan dat helaas niet in de Molenberg, waar wij gewoonlijk een
informatieavond organiseren.

Over de volgende scholen kunt u hier informatie vinden:
> Terra Winsum, christelijke school voor vmbo, praktijkonderwijs en het Groene Lyceum
> Dollard College vestiging Woldendorp, daltonschool voor vmbo (alle leerwegen), onderbouw havo en vwo
> Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum, school voor havo & vwo-vwo+
> Theda Mansholt College, school voor vmbo
> George Martens School, school voor praktijkonderwijs
> Rutger Kopland School, school voor onderbouw vmbo, havo en vwo, bovenbouw vmbo-tl
> Het Hogeland College, school voor vwo-plus, vwo, havo, vmbo en tl-havo
Met vriendelijke groet,
Stichting Christelijk Primair Onderwijs Noordkwartier
Stichting Openbaar Onderwijs Marenland

De school is met het openbaar vervoer goed te bereiken.
De bustijden zijn afgestemd op het rooster.

Op vestiging Woldendorp kun je kiezen
uit het volgende onderwijsaanbod:

> vwo jaar 1 & 2
> havo leerjaar1 & 2
> zesjarige havo leerjaar 1 t/m 4
> mavo (vmbo-tl) leerjaar 1 t/m 4
> vmbo (basis, kader), met na klas 2 keuze uit de sectoren Zorg & Welzijn

vertrouwen
schenken - vragen

en Dienstverlening & Producten

Tijdens de voorlichting zal het accent worden gelegd op de volgende punten:
Dollard College Woldendorp: een Daltonschool
Dollard College Woldendorp: een veilige, kleinschalige school
Dollard College Woldendorp: een school waar iedereen gezien wordt
Dollard College Woldendorp: een goede school

> Meeloopdagen

Gebruikte afkortingen:
PrO = praktijkonderwijs
VMBO = voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs
HAVO = hoger algemeen voortgezet onderwijs
VWO = voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

Vrijheid in
gebondenheid.
Zelfstandigheid.
Samenwerken.
Effectiviteit en
doelmatigheid.
Reflectie
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Wij hebben er daarom samen voor gekozen een website te bouwen, waar u van elke VO-school informatie kunt
terugvinden. Dit is zowel in tekst als in een of meerdere filmpjes. U kunt er ook uw vragen stellen en een afspraak
inplannen. Deze website www.VOinderegio.nl is vanaf 26 november te bekijken.

Op het Dollard College Woldendorp is een duidelijke structuur. Onderdeel
van deze structuur is vaste lestijden, zonder lesuitval en zonder tussenuren
(klas 1 t/m 3). Het is een veilige, overzichtelijke school met veel aandacht
voor begeleiding van leerlingen door een intensief mentoraat met twee
mentoren per klas en een uitgebreid rapportagesysteem. De vestiging
heeft ongeveer 320 leerlingen. Hierdoor kennen we elkaar goed op school.
We hebben een actieve leerlingen- en ouderraad.
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Geachte ouders, verzorgers,

ve

Informatie over het voortgezet onderwijs in de regio

Het Dollard College in Woldendorp is de daltonschool voor voortgezet
onderwijs in deze regio. Dit betekent dat wij jou in een overzichtelijke
omgeving willen leren om zelfstandig te functioneren en samen te werken.
En ook dat je leert keuzes te maken, hierop terug kan kijken en hiervoor
verantwoordelijkheid kunt nemen. De basis van daltononderwijs is dat jij
goede resultaten haalt en jij jezelf als persoon goed ontwikkelt. Jij bent
eigenaar van je eigen leerproces, en de mentor en de docenten
ondersteunen en coachen je hierin. Dit kan bijvoorbeeld in de daltonuren:
uren waarin je keuzes kunt maken naar welk vak je wilt, naar welke docent
je wilt en met wie je wilt samenwerken. Daarnaast zijn er daltonuren waarin
je actief bezig kunt zijn met sportieve en/of culturele activiteiten.

Doe mee aan één van de meeloopdagen om mee te maken hoe een schooldag
in Woldendorp is! Data volgen nog, deze communiceren wij zo snel mogelijk.
U kunt onze website in de gaten houden met de laatste informatie
of mail naar woldendorp@dollardcollege.nl

De afgelopen
schooljaren had
de vestiging
Woldendorp
uitstekende
examenresultaten
met gemiddeld ruim
96% geslaagden.

Terra Winsum
Het kiezen van een school voor voortgezet onderwijs is een belangrijke stap in het leven van een leerling
en zijn ouders. In het voortgezet onderwijs groeit de leerling vaak heel snel van kind, met de pubertijd als
belangrijke tussenfase, naar jongvolwassene met eigen opvattingen en een eigen toekomst. De leerling
gaat zich richten op verdere studie met het oog op een te kiezen beroep. De tijd in het voortgezet onderwijs is een belangrijke periode in het leven van een kind en het is dan ook van het grootste belang om te
kiezen voor een school die past bij het kind en de opvoeding van de ouders.
Wij zijn een christelijke school die grote waarde hecht aan een
evenwichtige ontwikkeling van de leerlingen. Niet alleen op gebied
van kennis verwerven,maar ook sociaal- emotioneel. We vinden
persoonlijke aandacht voor deleerlingen belangrijk. Zo wordt elke
leerling voor de start van het schooljaar thuis bezocht door de mentor.
We willen een veilige en uitdagende leeromgeving bieden met
aandacht voor de talenten en interesses van de leerling.
Terra Winsum heeft verschillende afdelingen: praktijkonderwijs,
vmbo-groen, vmbo-groen met ondersteuning en het Groene Lyceum.
Bij alle afdelingen geldt dat het advies van de basisschool leidend
is en dat de mate van de ondersteuningsbehoefte een rol speelt in
de plaatsing van de leerling.

> Praktijkonderwijs

In het praktijkonderwijs (PrO) wordt gekeken naar de mogelijkheden
van de leerlingen als het gaat om het vinden van passend werk,
dagbesteding of eventuele doorstroom naar het mbo niveau 1
(het entreeonderwijs). Het gaat in het praktijkonderwijs om toeleiding
naar arbeid. Eventueel kan een leerling zich voorbereiden op het
entreeonderwijs. Het ontwikkelen van competenties op het gebied
van de zelfredzaamheid en de werknemersvaardigheden staan daarbij
voorop. Het onderwijsprogramma sluit aan op wat de leerling kan en
wil en zal dus per leerling verschillen. Leerlingen krijgen veel praktijklessen, zoals bijvoorbeeld dierverzorging,
werken in de kas, koken, techniek en verzorging. Leerlingen gaan vanaf de derde klas op stage.
Om in aanmerking te komen voor praktijkonderwijs moet een leerling aan bepaalde, wettelijke voorwaarden
voldoen. Plaatsing in het praktijkonderwijs vindt plaats na een zorgvuldige intake.

> Vmbo-groen

Het profiel Groen is een brede opleiding waarin leerlingen aan de slag gaan met planten, dieren en voeding.
Leerlingen leren over de producten uit de groene sector: het telen op het land, de verwerking en bereiding ervan, het transport en de verkoop. In de opleidingen bij Terra Winsum is er veel aandacht voor natuur en milieu,
gezonde voeding en duurzaamheid. Allemaal onderwerpen die steeds belangrijker worden.
Ons vmbo kent de volgende leerwegen:
•		 de gemengde leerweg / theoretische leerweg (gl/tl) (startniveau is bij beide leerwegen hetzelfde)
		 Dit is een leerweg waarbij we verwachten dat de leerlingen een behoorlijk theoretisch niveau aankunnen
		 en een combinatie met een aantal praktijklessen ook leuk vinden. In klas 1 en 2 volgt de leerling les op
		 het gl-niveau. In klas 3 en 4 kan door een extra theorievak het tl-diploma behaald worden. Een diploma 		
		 gl en een diploma tl geven toegang tot een mbo-opleiding 3 en 4 en de havo.
•		 de kaderberoepsgerichte leerweg (kbl)
		 Deze leerweg is gericht op leerlingen die zowel theoretisch als praktisch ingesteld zijn.
		 Een diploma kbl geeft toegang tot een mbo-opleiding niveau 3 en 4.
•		 de basisberoepsgerichte leerweg (bbl)
		 Een leerweg voor leerlingen die vooral praktisch ingesteld zijn.
		 Een diploma bbl geeft toegang tot een mbo-opleiding niveau 2.

> Vmbo-groen met ondersteuning in de leerweg

Op Terra Winsum is er voor leerlingen op het niveau van de basisberoepsgerichte leerweg (bbl) en de
kaderberoepsgerichte leerweg (kbl) aanvullende ondersteuning mogelijk. De leerling werkt dan in een
kleinere groep en kan hierdoor extra aandacht krijgen van de docenten. Om hiervoor in aanmerking te
komen moet een leerling aan door het SWV bepaalde voorwaarden (leerrendementen) voldoen. Terra
Winsum besluit of een leerling hiervoor in aanmerking komt.
In de maand december zullen wij een informatieavond voor belangstellende ouders van mogelijke
leerlingen voor het vmbo verzorgen. Het is door COVID-19 nog onduidelijk hoe en in welke vorm wij
een dergelijke avond kunnen gaan inrichten. Houdt u daarom onze website in de gaten en abonneer u
op onze socials. Via verschillende media zullen wij kenbaar maken hoe wij deze informatieavond gaan
inrichten.

> Het Groene Lyceum

Het Groene Lyceum (hGL) is voor leerlingen met minimaal tl/havo-advies die praktisch ingesteld zijn.
Het is een leerroute waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen. Tijdens de leerroute behalen de leerlingen het diploma vmbo-gl/tl en na zes of vijf jaar een volwaardig mbo-diploma op niveau 4. Daarmee
kunnen de leerlingen direct doorstromen naar een hbo-studie of beginnen in een beroep. Het diploma
is echter meer dan ‘een geldig startbewijs’. Wie slaagt op het Groene Lyceum mag ervan uitgaan dat
hij of zij de bagage, kennis en vaardigheden heeft om het hoger beroepsonderwijs (hbo) met succes
te doorlopen. Activerende didactiek, projectmatig werken en verantwoordelijkheid nemen voor het
eigen studietraject is de basis op het hbo. De didactische opzet van het Groene Lyceum sluit hier volledig op aan.
In de maand december zullen wij een informatieavond voor belangstellende ouders van mogelijke
leerlingen voor het Groene Lyceum verzorgen. Het is door COVID-19 nog onduidelijk hoe en in welke
vorm wij een dergelijke avond kunnen gaan inrichten. Houdt u daarom onze website in de gaten en
abonneer u op onze socials. Via verschillende media zullen wij kenbaar maken hoe wij deze informatieavond gaan inrichten.

> Open dag

Voor nog meer informatie over Terra Winsum bent u ook van harte welkom op onze open dag op
woensdag 20 januari 2021 van 14:30 uur tot 17:00 uur en van 18:30 uur tot 21:00 uur op zowel de
locatie Hamrik (vmbo, vmbo met ondersteuning en het Groene Lyceum) als op de locatie aan de
Onderdendamsterweg (praktijkonderwijs). Hoe deze dag ingericht zal worden en/of u onze school
offline dan wel online kunt bezoeken zullen wij via verschillende media aan u kenbaar maken.
Ook dan geven wij graag antwoord op uw vragen!

Stichting Voortgezet Onderwijs
Eemsdelta
meer kansen voor jou – door samenwerking van vier scholen – alle niveaus!

Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum
‘ruimte om jezelf te zijn, jezelf te ontwikkelen,
en je talent te ontdekken en te gebruiken’
school voor havo en vwo/vwo+ en ISK

In de regio Delfzijl-Appingedam-Loppersum en Siddeburen vind je vier scholen die bij elkaar horen.
Je kunt hier terecht voor alle niveaus: van praktijkonderwijs, alle leerwegen in het vmbo, tot havo en
vwo/vwo+. Doordat de scholen bij elkaar horen, kun je gemakkelijk overstappen van het ene naar het
andere niveau. Zo krijg jij meer kansen!

> Deze scholen horen bij de Stichting Voortgezet Onderwijs Eemsdelta
Rutger Kopland School:
Theda Mansholt College:
Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum:
George Martens School:

vmbo en onderbouw havo/vwo in Siddeburen
vmbo en ISK in Delfzijl
havo/vwo/vwo+ en ISK in Appingedam
praktijkonderwijs in Appingedam

Verderop in dit boekje lees je meer informatie per school.

> Een coole campus en een mooie nieuwe school!

Onze scholen in Appingedam en Delfzijl staan vanaf het schooljaar 2022/23 (dus als jij naar de 2e gaat) op de
spiksplinternieuwe campus. Dat wordt een supercoole plek – met veel ruimte, een park en veel groen – waar
straks van alles te doen is. Elke school krijgt op de campus een eigen gebouw en ingang. Daardoor houden
de scholen hun eigen sfeer en voelt het voor jou vertrouwd, gezellig en veilig. Maar kun je wél profiteren van
toffe voorzieningen zoals een Kunst- en Sciencehal, een werkplaats en een sportcomplex. Op de campus
gaan we samenwerken met bedrijven uit de regio. Daardoor is er een unieke combinatie van leren en werken.
De campus wordt natuurlijk aardbevingsbestendig.
Meer informatie over de campus vind je hier: www.eemsdeltacampus.nl.
Ook de Rutger Kopland School krijgt een prachtige nieuwe locatie: die blijft in Siddeburen.
Voor alle vier scholen geldt dat we:
- jou inspireren om een goede start te maken in jouw leven en te werken aan je toekomst. Dat doen we met
aandacht en respect voor iedereen, hoe je ook leeft en waar je ook van houdt!
- jou uitdagen en ondersteunen. Als je meer kan, dagen we je extra uit en als je het nodig hebt, krijg je extra
ondersteuning.
- jou in contact brengen met de wereld buiten de school. Je krijgt gastlessen, gaat op bedrijfsbezoek en excursie,
en maakt kennis met ondernemers en organisaties uit de omgeving.
Meer informatie over de stichting: www.vo-eemsdelta.nl

> Leuk en gezellig

‘Het was wel even wennen, maar het is heel leuk hier. Er zijn allemaal
verschillende kinderen en alles is duidelijk.’ Dat zei Lorenzo, uit de 1e klas,
over zijn nieuwe school: het Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum. Onze
gezellige school staat op een prachtige, groene plek. Als je het laatste
stuk over het laantje fietst, word je helemaal zen. Vanaf klas 2 wordt de
locatie nóg cooler: dan ga je naar de nieuwe campus (in Appingedam)!

> Zijn wie je bent

Natuurlijk bereid je je op deze school zo goed mogelijk voor op een vervolgopleiding. Maar er is ook veel
aandacht voor hoe we met elkaar omgaan en voor jouw ontwikkeling als mens. Daarom doe je bijvoorbeeld al
in de 1e klas mee aan talentstromen, zoals sport, kunst, podiumkunst en science. En in projectweken gaan de
boeken aan de kant en ga je aan de slag met allerlei thema’s, zoals social media. In het project digitale
geletterdheid leer je stevig in je schoenen te staan in de digitale wereld.

> We zien elkaar!

Op deze school val je niet weg in de massa. De mentoren en leraren zien jou altijd. Zij zorgen ervoor dat jouw
overgang naar het voortgezet onderwijs goed gaat. Elke brugklas heeft twee mentoren. Voor leerlingen die achterstand oplopen hebben we goede ondersteuning: in de schoolvakken en ook voor bijvoorbeeld faalangst en sociale
vaardigheden.

> Kans voor talent

De eerste drie jaren leg je een brede basis. Daarna kies je een profiel dat aansluit bij jouw interesses. Wil je meer?
Dat kan! Je kunt altijd extra vakken volgen, bijvoorbeeld Cambridge Engels. En we hebben een vwo+ programma
waarin je vakken kunt volgen als wetenschapsoriëntatie, robotica en forensisch onderzoek. De school doet mee aan
verschillende wedstrijden op landelijk en internationaal niveau, zoals de Nationale Olympiade, het NK debatteren
voor scholieren en de Athenespelen, een groot sportevenement. En zoek je op de basisschool al extra uitdaging?
Dan kun je bij ons elke woensdagochtend een junior masterclass volgen.

> Manier van leren die past

Weet jij al hoe je het beste kunt leren? Nee? Geen paniek! Dat leren we je in de 1e. Je krijgt les in de klas en
je werkt soms alleen of in een groepje. Iedereen heeft een laptop, we zijn een helemaal digitale school. Dat
betekent niet dat we geen boeken gebruiken. We combineren het. Veel leraren zijn actief op Instagram met
leuke filmpjes en opdrachten.

> Naam van de school

Rudolph Pabus Cleveringa verzette zich in de oorlog met succes tegen de nazi’s. Vanuit zijn gevoel voor rechtvaardigheid en met een goed beeld van de wereld, kwam hij in actie. Hij is ons voorbeeld.

> Open dag

Je bent van harte welkom op onze open dag op dinsdag 12 januari 2021 van 18.00 tot 20.30 uur. Check
voordat je komt wel even onze website! Daar vind je updates over de maatregelen rond corona en lees je
of de open dag doorgaat. Wij hopen van wel!
Een dagje meelopen? Hou onze website in de gaten voor informatie over een meeloopdag.
www.cleveringalyceum.nl
Pastorielaan 11, Appingedam
Meer informatie over de campus vind je hier: www.eemsdeltacampus.nl

George Martens School

Theda Mansholt College

‘worden wie jij bent en doen wat werkt’

‘leren met plezier, praktisch en veilig’

school voor praktijkonderwijs

school voor vmbo en ISK

> Doen wat werkt

> Lekker praktisch

> Ontdekken wat werkt

> Veel plezier!

> Veilig voelen

> Veel projecten en activiteiten

> Worden wie je bent

> Structuur, duidelijkheid en veiligheid

De George Martens School is een school voor praktijkonderwijs. Je leert
hier vooral door te doen. We werken in periodes van 10 weken. Naast de
vaste vakken zoals Nederlands, krijg je praktijklessen. Je gaat dan bijvoorbeeld koken, houthakken, timmeren, dieren verzorgen of EHBO-lessen volgen.
Als je 15 bent, ga je op stage. Dan doe je ervaring op bij een cateringbedrijf,
verzorgingshuis, groenbedrijf, winkel of autogarage.
We werken elke periode aan een thema. Vertrouwen bijvoorbeeld. Op
allerlei manieren zijn we daarmee bezig: in lessen, maar ook op de sportdag
en in workshops. Samen ontdekken we waar jij goed in bent en wat leuk is.
We kijken vooral naar wat wél kan.
De school is klein en gezellig. Iedereen voelt zich hier veilig en het onderwijs
is goed. En het is duidelijk: er zijn regels en afspraken, en aan het begin van
de dag bespreken we wat we gaan doen. Als jij naar klas 2 gaat, ga je naar de
spiksplinternieuwe campus in Appingedam. Dat wordt een supercoole plek, met veel ruimte en groen.
De school krijgt een eigen gebouw en ingang. Daardoor blijft het voor jou vertrouwd, gezellig en veilig.
Maar kun je wél profiteren van bijvoorbeeld de mooie nieuwe werkplaats en een sportcomplex.
Door te doen en te leren word je erop voorbereid om zelfstandig te zijn. Als je van school komt, vind je
een plek die bij jou past. Dat kan werken zijn, maar misschien ook wel doorstromen naar het mbo.

> Naam van de school

Kunstschilder George Martens deed wat voor hem werkte en was daar goed in. Hij was oprichter van
kunstenaarsverbond De Ploeg. Hij was praktisch en ondernemend. Dat past precies bij ons.

> Open dag

Je bent van harte welkom op onze open avond op dinsdag 12 januari 2021, van 17.00 tot 19.30 uur.
Check voordat je komt wel even onze website! Daar vind je updates over de maatregelen rond corona
en lees je of de open dag doorgaat. Wij hopen van wel!

> Meeloopmiddag

Middagje meelopen? Leuk! Dat kan op donderdag 21 januari 2021 van 14.00 tot 16.00 uur.
Aanmelden kan via onze website.
www.martensschool.nl
Opwierderweg 65c, Appingedam
Meer informatie over de campus vind je hier: www.eemsdeltacampus.nl

Op deze school kun je de leerwegen basis, kaderberoepsgericht en theoretisch
(tl en tl+) volgen. Je gaat bij ons werken aan jouw praktische vaardigheden.
Sporten, debatteren, koken, timmeren, interviewen of nog iets heel anders:
wat vind jij leuk om te doen? Bij de talenturen kun je kiezen wat je leuk vindt en daar ga je mee aan de slag.
En vanaf klas 1 volgt iedereen een aantal uren praktijkvakken op onze leerpleinen: zorg en welzijn - economie
en ondernemen - produceren, installeren en energie & maritiem - bouwen, wonen en interieur.
Dat jij met plezier naar school gaat en aan het einde van de dag naar huis fietst met het gevoel dat je een
leuke dag hebt gehad: daar doen onze leraren hun best voor! Je kunt altijd bij ze terecht. Ze voelen zich heel
betrokken en doen er alles aan om jou zo goed en leuk mogelijk les te geven. Daardoor zijn de lessen soms
heel anders dan je verwacht.
Natuurlijk leer je van alles uit boeken. Maar misschien nog wel meer van de projecten en spellen die we doen.
Daar leer je om vanuit verschillende vakken aan een onderwerp te werken. Je past toe wat je bij die vakken
hebt geleerd en snapt daardoor waaróm je dat daar leert. In eerdere jaren hebben we bijvoorbeeld vlotten
gemaakt van wegwerpmateriaal en aardbevingsbestendige huisjes gebouwd. We keken dan welk vlot het
beste dreef in het Damsterdiep en welk huis het langst bleef staan op een trilplaat. Je leert ook een boel
van de excursies en wedstrijden waar we aan meedoen.
Een veilige plek: dat moet de school voor iedereen zijn. Daarom hebben we vaak aandacht voor hoe je met
elkaar omgaat en hoe je je gedraagt in de maatschappij. Wie ben jij zelf, hoe kijk jij naar de wereld en wat
vind je van wat je daar ziet? In het vak Burgerschap werken we hieraan en aan thema’s zoals gelijkheid en
diversiteit.
Er is structuur en duidelijkheid op deze school en het is er netjes.

> De begeleiding en ondersteuning die jij nodig hebt

Ondersteuning is hier supergoed geregeld. De overstap vanaf de basisschool gaat heel soepel. Je hebt veel
contact met je mentor – in de onderbouw elke week zeker drie keer – waardoor die jou goed kent. Je mentor
is ook het aanspreekpunt voor je ouders. In de mentorlessen schenken we aandacht aan hoe je goed kunt
leren en aan onderwerpen als pesten, alcohol, roken en blowen. Je leert zelf keuzes te maken en verantwoordelijk te zijn voor wat je doet.
Als je meer of andere ondersteuning nodig hebt, zijn er extra begeleidingsuren en je kunt een personal coach
krijgen die jou begeleidt in de school.

> Vanaf klas 2 les op de nieuwe campus!

Vanaf klas 2 ga je naar een ontzettend coole, spiksplinternieuwe locatie: de nieuwe campus in Appingedam!
Dat wordt een plek met veel ruimte, een park en veel groen, waar straks van alles te doen is. Met allerlei
voorzieningen zoals een Kunst- en Sciencehal, een werkplaats en een sportcomplex. Op de campus gaan
we samenwerken met bedrijven uit de regio. Daardoor is er een unieke combinatie van leren en werken.

> Open dag

Je bent van harte welkom op onze open dag op donderdag 14 januari 2021 van 18.00 tot 20.00 uur.
Check voordat je komt wel even onze website! Daar vind je updates over de maatregelen rond
corona en lees je of de open dag doorgaat. Wij hopen van wel!
Een dagje meelopen? Hou onze website in de gaten voor informatie
over een meeloopdag.
www.mansholtcollege.nl
Sikkel 3, Delfzijl
Meer informatie over de campus vind je hier: www.eemsdeltacampus.nl

Rutger Kopland School

Het Hogeland College

‘vanuit het vertrouwde de wereld ontdekken’

‘Ruimte voor iedere leerling’

school voor vmbo en onderbouw havo/vwo

School voor vwo-plus, vwo, havo, vmbo en tl-havo

> Klein, fijn en veilig

> Leren doe je zowel alleen als samen
> Als je leert ontwikkel je ook je persoonlijkheid
> Je leert zowel op school als daarbuiten

‘Leuk. Fijn. Gezellig. Veilig. Iedereen kent elkaar.’ Dat zeggen onze
leerlingen over de school. Rutger Kopland School is klein en dat blijft
zo. We krijgen wél meer ruimte. In 2022 krijgen we in Siddeburen een
prachtige nieuwe locatie. Je krijgt daar les in mooie, grote lokalen en
we krijgen een scienceplein, een schooltuin en een groot zorglokaal.

> Je hebt hier echte vrienden (en we maken tosti’s)

In de pauze maak je je eigen tosti, zo gezellig is het hier. Iedereen is welkom. We zorgen voor elkaar,
voor iedereen, wie je ook bent en waar je ook van houdt. Pesten tolereren we niet. De leerlingen
wonen in verschillende dorpen en komen vooral voor elkaar naar school. De leraren en mentoren zijn er
echt voor jou en doen hun best om het leuk te maken. Als er eens iets misgaat, kun je altijd op school
terugvallen.

> Ontdek je creativiteit en originaliteit

Taal is belangrijk bij ons op school. We lezen veel en doen mee aan dichtwedstrijden. Je zult ervan
versteld staan hoe creatief en origineel je bent. Lezen gaat bij ons vooral om plezier. Daarom mag je
zelf kiezen wat je leest, zelfs in de examenklas! Je hebt altijd een leesboek bij je, zodat je altijd even
kunt lezen als je tijd hebt.

> De wereld in projecten

Elk jaar doen we een paar grote projecten. Zo leer je om vanuit verschillende vakken naar een onderwerp te kijken en waarom je die vakken eigenlijk krijgt. We werken hier iedere week aan, op een vaste
projectmiddag. Dan doen we opdrachten voor bijvoorbeeld de gemeente of een bedrijf. Vorig jaar ontwierpen we een plein in MineCraft en deden we een project over onderduiken in een schuilkelder.
In het project Mediawijsheid ‘Cultuurreporters’ leer je films maken en kritisch kijken.

> Sterk in praktijk en IT

Op ieder vmbo moeten alle leerlingen van de theoretische leerweg een praktijkvak gaan volgen.
Bij ons wordt dat Informatietechnologie, zodat je straks van alles kunt op de computer.
Techniekonderwijs vinden wij ook heel belangrijk, daarom regelen we dat goed.

> Vertrek vol vertrouwen

De leraren bereiden je goed voor op de overstap naar het mbo of de havo. Ze stellen hoge eisen. Daardoor krijg jij het vertrouwen dat je het kunt. Je leert dat doorzetten en hard werken worden beloond.
Zo hebben we met onze school al veel prijzen gewonnen. Als je van deze school af komt, heb je een
mening, ben je niet bang om die te zeggen en kun je deze goed onder woorden brengen. Dat komt
ook doordat je leert presenteren en debatteren.

> Naam van de school

In de gedichten van Rutger Kopland lees je dat je mag dromen en er niet alleen voor staat.
Ze zitten vol emotie, rust, hard werken en vertrouwen. Dat past precies bij ons.

> Meeloopmiddag en open dag

Dagje meelopen? Leuk! Dat kan op woensdag 9 december 2020 van 14.00 tot 16.00 uur.
Aanmelden kan via www.rutgerkoplandschool.nl.
Je bent ook van harte welkom op onze open avond op woensdag 13 januari 2021
van 18.30 tot 20.30 uur. Check voordat je komt wel even onze website!
Daar vind je updates over de maatregelen rond corona en lees je of de
opendag doorgaat. Wij hopen van wel!
www.rutgerkoplandschool.nl
Singellaan 10, Siddeburen

> Warffum: vwo-plus, havo/vwo en havo

Met ‘Zelf aan Zet’ bieden we uitdagend onderwijs voor leerlingen met ambitie. Initiatief, keuzevrijheid
en verantwoordelijkheid staan centraal in onze lessen. Daarom hebben ze ook wat te kiezen in ons
rooster. Naast de ‘gewone’ lessen bieden we maatwerkuren, waarin leerlingen zelf kunnen kiezen voor
meer uitleg van een vak. Of voor iets heel anders, bijvoorbeeld Spaans of journalistiek. Ook werken ze
in klas 1 en 2 eenmaal per week tijdens een lessenblok samen met andere leerlingen aan een project
onder een thema: Gezondheid, Cultuur, Ondernemen of Techniek.

> Uithuizen: tl/havo en dalton vmbo

Op onze school in Uithuizen hebben onze leerlingen naast theorie ook veel praktijklessen. Daarvoor
hebben we een moderne techniekhal en goed ingerichte praktijklokalen. We werken volgens het
daltonprincipe. Dat betekent dat leerlingen werken aan zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en
samenwerken. Tijdens aparte daltonuren is daar extra aandacht voor. Leerlingen kiezen dan zelf het
vak waarmee ze aan het werk willen en de docent die daarbij het beste kan helpen. In talentklassen
maken de leerlingen werk van hun talenten op het gebied van muziek, drama, ict of sport.

> Winsum: tl/havo en vmbo

In Winsum werken de leerlingen met een eigen laptop en beginnen ze de dag met een startmoment
met hun mentor. Daarna werken ze niet alleen in lessen, maar ook in blokken. Staat er in het rooster
bijvoorbeeld een blok talen, dan kunnen ze kiezen bij welke docent en met welke taal ze aan de slag
willen gaan. Zo kunnen ze iets extra doen voor een taal die ze leuk en interessant vinden. Of ze
oefenen meer met wat ze nog lastig vinden. De mentor helpt ze bij het maken van de beste keuze.
Ook in Winsum bieden we veel praktijklessen, bijvoorbeeld in Techniek en Zorg & Welzijn.

> Hulp bij leren en leren kiezen

Op al onze scholen hebben de leerlingen tijdens de hele schoolperiode een mentor-coach die ze
helpt bij het maken van de juiste keuzes. Ook bieden we studiebegeleiding, huiswerkondersteuning
en extra zorg voor leerlingen met dyslexie, faalangst of sociaal-emotionele thematiek.

> Open dagen

Dinsdag 12 januari 2021:
Donderdag 14 januari 2021:
Dinsdag 19 januari 2021:

Winsum, Meeden 35, 0595 - 44 17 01
Warffum, A.G. Bellstraat 2, 0595 - 42 50 05
Uithuizen, J. Cohenstraat 25, 0595 - 43 12 36

Voor alle avonden geldt van 18.30 tot 21.00 uur. U bent van harte welkom! Check voordat u komt
wel even onze website. Daar vindt u updates over de maatregelen rond corona en leest u of de
open dag doorgaat. Wij hopen van wel!
Meer informatie over onze scholen? Kijk dan op www.hogeland.nl

vanaf 26 november meer informatie op

www.VOinderegio.nl
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