O P W E G NA AR D E B R U G K LA S
De openbare scholen in Groningen

sterk in leren

Iedereen is welkom bij Openbaar Onderwijs Groningen. Bij ons staan samen
leren, samen werken en samen leven centraal. Wij bieden elke leerling de
beste kans en zijn sterk in leren!

Onze scholen bieden je een inspirerende en uitdagende leeromgeving. We helpen
je je talenten te ontwikkelen, zelfstandig te worden en bereiden je voor op je 
toekomst. Op onze scholen in en om de stad Groningen kun je terecht voor
praktijkonderwijs, vmbo, havo, atheneum, atheneum+, lyceum en gymnasium. Dit
betekent dat je echt iets te k
 iezen hebt. Er zijn veel verschillende mogelijkheden
voor verdieping op het gebied van sport, kunst & cultuur en techniek en elke school
heeft een eigen gezicht, sfeer en aanbod. Welke school past bij jou?

VOORLICHTING G ROE P 8
Wil je een voorlichtingsavond bijwonen of een open dag bezoeken? Kijk dan op onze website
www.openbaaronderwijsgroningen.nl. Onder het kopje ‘voorlichting groep 8’ kun je informatie vinden over
de voorlichtingsavonden in november en de open dagen in januari. Onze scholen zijn niet aanwezig op de
Scholenmarkt in Martiniplaza.
I N F O R M AT I E V O O R O U D E R S :
A ANMELDPROCES
Kiest een leerling voor een van de middelbare scholen van Openbaar Onderwijs Groningen, dan is het vanaf
1 december mogelijk om online ons aanmeldformulier in te vullen. Het aanmeldformulier is via verschillende
websites te vinden:
• Via de website van de huidige basisschool van Openbaar Onderwijs Groningen
• Via de website van de gekozen VO-school
• Via de website van Openbaar Onderwijs Groningen, de overkoepelende stichting van de openbare scholen
in Groningen: www.openbaaronderwijsgroningen.nl
• Via de rechtstreekse link: https://aanmeldingvo.openbaaronderwijsgroningen.nl
Voor het online aanmelden wordt een flink aantal gegevens gevraagd over de leerling. Het is aan te raden
om deze van tevoren bij elkaar te zoeken (algemeen, medisch, basisschool, dossier Overstap Service (OSO),
legitimatiebewijs).
T I J D PA D A A N M E L D P R O C E S
De ouders zijn verantwoordelijk voor het aanmelden van hun zoon of dochter bij een middelbare school. De
aanmelding kan online plaatsvinden of via een formulier dat per post wordt verstuurd. De uiterlijke datum voor
aanmelding is 15 maart. Op dat moment moet bekend zijn wat de eerste en (eventueel) tweede schoolkeuze
van de leerling is. Daarna zorgt de basisschool voor de overdracht van het leerlingdossier. Dit gebeurt via de
Overstapservice Onderwijs, een beveiligde verbinding waarbij het dossier digitaal wordt overgedragen aan de
middelbare school.
2

3

BEIJUM
R EITDIEP

ONZE MIDDELBARE SCHOLEN

LE WENBORG
G R AVEN BURG

PADDEPOEL
VINKHUIZEN

OOSTER PAR K

OOSTER HOOGEB RUG

P R0/
LW O O

VMBO

H AVO

V WO

A+

GYMNASIUM

M O N T E S S O R I LY C E U M G R O N I N G E N

BINNENSTAD

KAMERLINGH ONNES
PRAEDINIUS GYMNASIUM

HO O G K E R K
HELPM AN

S I M O N V A N H A S S E LT
H E Y E R DA H L C O L L E G E

COR PUS

L E O N VA N G E L D E R
WERKMAN VMBO
H A R E N S LY C E U M
M O N T E S S O R I V A K LY C E U M

4

WERKMAN VMBO

M O N T E S S O R I V A K LY C E U M

S I M O N V A N H A S S E LT

PRAEDINIUS GYMNASIUM

H A R E N S LY C E U M

H E Y E R DA H L C O L L E G E

S TA D S LY C E U M

M O N T E S S O R I LY C E U M

L E O N VA N G E L D E R

GRONINGEN

KAMERLINGH ONNES

T O P S P O R T TA L E N T S C H O O L

H A R EN

S TA D S LY C E U M
T O P S P O R T TA L E N T S C H O O L

5

Wij geven les in zogenaamde dakpanklassen en
aparte havo- en atheneumklassen. In een dakpanklas
bieden wij twee niveaus in één klas aan: havo/tl en
atheneum/havo. Je krijgt in de atheneum/havo-klas
les op het hoogste dakpanniveau, in de havo/tl-klas
differentiëren we op niveau.
Heb je een vwo-advies en houd je van een uitdaging?
Dan kun je een verzwaard vakprogramma krijgen.
Ook volg je Cambridge Engels en denklessen/studium
generale junior.

Ben je nieuwsgierig en werk je graag samen met anderen? Dan ben je bij ons op je
plek, want op het Montessori Lyceum Groningen leer je op verschillende manieren.
In ons sfeervolle gebouw aan de Helper Brink bieden wij jou een veilige omgeving
waarin jouw ontwikkeling centraal staat.

LEER MIJ HET ZELF TE DOEN
In het montessorionderwijs krijg je ruimte en dagen
we je uit. Je leert vooral door eigen werk en initiatief.
‘Leer mij het zelf te doen’, de bekende uitspraak van
Maria Montessori, is kenmerkend voor ons onderwijs.
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D A K PA N K L A S S E N
Je kunt je bij ons aanmelden als je een advies
hebt voor vmbo-tl, tl/havo of hoger. Ons doel is jou
goed voor te bereiden op het universitair en hoger
beroepsonderwijs.

VA K K E N
Natuurlijk krijg je bij ons de bekende vakken 
Nederlands, Engels en wiskunde. Ook de talen Duits,
Frans en Spaans staan op het programma.
In de eerste twee jaar staan de leergebieden mens
& maatschappij (M&M) en science op het rooster.
Bij M&M krijg je les in aardrijkskunde, geschiedenis
en een beetje economie. Science is een combinatie
van de vakken biologie, natuurkunde, scheikunde,
verzorging en een beetje techniek.
Ook heb je twee uur per week keuzewerktijd. Je kunt
zelf kiezen welke keuzevakken je dan wilt volgen.
Atheneumleerlingen hebben Cambridge Engels als
verplicht vak. Andere leerlingen kunnen dit vak in de
bovenbouw volgen. Als je hiervoor slaagt, krijg je een
internationaal erkend certificaat.
C U LT U U R P R O F I E L S C H O O L
Wij zijn een CultuurProfielSchool. Dat betekent dat
we extra aandacht besteden aan kunst en cultuur.
Je leert hierdoor creatief te denken en problemen op
te lossen. In het eerste en tweede jaar krijg je les in
drama, muziek, tekenen en handvaardigheid. Wil je
nog meer kunst en cultuur? Dan kun je kiezen voor
de kunst en cultuurstroom. Je krijgt dan extra lessen
in dans, fotografie, kunst, media, muziek en theater.
Als je liever meer sport wilt dan kun je kiezen voor
de sportstroom. Hier maak je kennis met nieuwe,
uitdagende sporten.

GEEN CIJFERS
In de eerste en tweede klas krijg je geen cijfers, maar
zogenaamde woordrapporten: Goed, Voldoende,
Matig, Onvoldoende en Niet akkoord. Leren van je
fouten en zelfinzicht zijn belangrijke aspecten van het
montessorionderwijs. Het gaat erom dat je de lesstof
beheerst. En dat je begrijpt waarom het een keer niet
lukt.

V M B O ( T L ) / H AV O
H AV O
V WO
A+

T WE E ME NTORE N
In de eerste twee jaar krijg je twee mentoren. Zij zijn
jouw aanspreekpunt binnen de school. De mentoren
houden zich bezig met coaching en het trainen van
studievaardigheden. Daarnaast houden zij in de gaten
hoe het met je gaat. Ze zorgen ervoor dat jouw groep
goed functioneert.
HUISWERK
Je hebt vast wel huiswerk op de basisschool, maar
veel minder dan op het voortgezet onderwijs. Huiswerk
wordt per week opgegeven. Schrijf elke les duidelijk
in je agenda wat je huiswerk is. Maak je huiswerk zo
snel mogelijk, dan blijf je goed bij. Online kun je op
Magister zien of je docent extra stof heeft klaargezet.

OPEN DAGEN 2020:
D O N D E R DAG 3 0 JA N UA R I
VA N 1 8 . 3 0 TOT 2 1 . 0 0 U U R
Z AT E R D A G 1 F E B R U A R I V A N
10.00 TOT 13.00 UUR

DE E E RSTE SCHOOLDAG
Al voor de vakantie heb je kennisgemaakt met je klas
en de mentoren. Op de eerste schooldag bespreek
je onder andere het lesrooster, de schoolboeken
en bereid je het introductiekamp samen voor. De
volgende dag gaan we namelijk met alle eerste en
tweede klassen kamperen in Eernewoude. Het doel
is elkaar leren kennen maar vooral ook veel plezier
hebben. De maandag erna beginnen de lessen.
We beginnen ’s morgens om 8.30 uur. De lesuren
duren 50 minuten en je hebt maximaal tot 16.15 uur les.
Eén van de dingen die leerlingen op school naast de
lessen doen, is helpen om de school en de omgeving
netjes te houden. Dit heet bij ons milieudienst.

CA. 1050 LEERLINGEN

L O C AT I E :
• HELPERBRINK 30
9722 EP GRONINGEN
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050 - 321 05 80
W W W. M O N T E S S O R I LY C E U M
GRONINGEN.NL
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VMBO

(TL)

H AVO
V WO
VEEL KEUZE
Het Kamerlingh Onnes is een gezellige school waar je
alle kans krijgt om jezelf optimaal te ontwikkelen. We
hebben een breed aanbod aan vakken, projecten en
activiteiten:
• International Business College (IBC)
• Atheneumplus
• Leerlingbedrijven: bijvoorbeeld als personeelslid
van de kantine, hulpmentor of tutor
• Media, Art en Design (MAD)
• Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM)
• KO-LAB (technologie)
• Informatica (ook als examenvak)
• Samenwerking met mbo, hbo en universiteit
BRUGKLASSEN
Je komt bij ons in een brugklas vmbo-tl/havo, havo/
atheneum of atheneumplus. In alle klassen geven
we les op het hoogste niveau en na de brugklas
werk je verder op het niveau dat het beste bij je past.
In de atheneumplusklas bieden we een uitdagend
programma aan met extra modules.

Ben je ondernemend en onderzoekend? Dan past het Kamerlingh Onnes goed bij
jou. Wij bieden op alle niveaus een uitdagend programma waarbij je uitstekend
wordt begeleid. Ook krijg je bij ons volop de ruimte om je creatieve, ondernemende
en sportieve talenten verder te ontwikkelen.
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JOUW ME NTOR
De mentor speelt samen met jou en je ouders een
belangrijke rol in je ontwikkelingsproces. Hij of zij
begeleidt jou en je klas. Je kunt bij je mentor terecht
met vragen of als je problemen hebt. Je mentor
helpt je ontdekken hoe je het beste kunt leren en
ondersteunt je bij je persoonlijke ontwikkeling.
In de brugklas heb je ook hulpmentoren. Dat zijn
bovenbouwleerlingen die de mentor helpen bij
activiteiten. Mocht je moeite hebben met lezen
of rekenen dan spijkeren we je bij in ons taal- of
rekenatelier.

HUISWERK
Huiswerk krijg je voor bijna alle vakken. In principe
maak je dat thuis, maar op school zijn ook diverse
werkplekken aanwezig waar je je huiswerk kunt
maken.
VA K K E N
Je krijgt de vakken die je op de meeste middelbare
scholen in het eerste jaar volgt. Dit zijn: Nederlands,
Engels, Duits, Frans, wiskunde, biologie,
aardrijkskunde, geschiedenis, kunst, mens & techniek,
drama en lichamelijke opvoeding. Daarnaast heb je
studie- en mentorlessen.
Als je in de atheneumplusstroom zit, volg je in het
eerste en tweede jaar extra modules, zoals Spaans,
design & technologie en onderzoek. Ook organiseren
we veel activiteiten en projecten. Ligt jouw interesse
bij muziek of toneel? Dan is onze schoolband of het
schooltoneel misschien wel iets voor jou.

A+

OPEN DAGEN 2020:
V R I J DAG 1 0 JA N UA R I VA N
16.00 TOT 18.30 UUR
Z AT E R D A G 1 1 J A N U A R I

E E N G E M IDDE LDE SCHOOLDAG
De overstap naar de brugklas is best even wennen.
Met ons hele team zorgen wij ervoor dat jij je zo
snel mogelijk thuis voelt op onze school. Tijdens de
introductieweek leer je je klasgenoten, je mentor en
de school meteen goed kennen.
De schooldag start om 8.15 uur en duurt tot uiterlijk
16.15 uur. Op onze school werken we met een 60
minutenrooster.
Er zijn drie pauzes per dag. We hebben een mooie,
grote kantine, waar je iets kunt eten en drinken.

VA N 1 0. 0 0 TOT 1 3 . 0 0 U U R

CA 1020 LEERLINGEN

L O C AT I E :
• EIKENLAAN 286
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9741 EW GRONINGEN
050 - 321 06 10
W W W. K A M E R L I N G H O N N E S . N L
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GYMNA SIUM

Heb je een vwo-advies en zoek je een school die je uitdaagt?
Ben je nieuwsgierig en vind je leren leuk? Dan is het Praedinius
Gymnasium dé school voor jou. Een school waar jouw talent alle
ruimte krijgt om tot ontwikkeling te komen.

BREDE KLASSIEKE OPLEIDING
Het Praedinius Gymnasium is een zelfstandig
gymnasium waar je een brede klassieke opleiding
krijgt. Naast de gangbare vwo-vakken krijg je bij ons
les in Latijn en Grieks. Met ons onderwijs richten
wij ons op leerlingen die intelligent, gemotiveerd
en talentrijk zijn. Gaandeweg leer je samenwerken
10

en eigen verantwoordelijkheid nemen. Wij bieden
maatwerk voor wie dit nodig heeft.
Op het Praedinius mag je jezelf zijn. Houd je van
debatteren? Dan kun je meedoen aan d
 ebat
wedstrijden. In onze bandjeskelder kun je ongestoord
oefenen met je eigen band, maar je kunt je ook

aanmelden bij ons schoolorkest Aulos. Iets doen voor
een goed doel? Sporten op hoog niveau? Samen
kijken we wat mogelijk is.
We zijn een relatief kleine school met twee 
monumentale gebouwen waar we trots op zijn. Onze
school beschikt over een Technasium, dat zich richt
op de bètavakken en techniek. Ook is er een speciale
bètatopklas, voor getalenteerde bètaleerlingen uit klas
5 en 6.

HUISWERK
Wil je op school bezig met je huiswerk, dan kun
je terecht in onze mediatheek. Je kunt hier ook
studeren, lezen, boeken lenen of werken op de
computer. We bieden tegen een geringe vergoeding
huiswerkbegeleiding. Ook kun je bijles krijgen van
bovenbouwleerlingen. Wij beschikken sinds kort ook
over een E-lab: hier staan de nieuwste technologische
snufjes voor je klaar.

VA K K E N
Op het Praedinius krijg je vanaf het eerste jaar les in
de talen Nederlands, Engels en Frans en de klassieke
talen Latijn en Grieks. Aardrijkskunde, geschiedenis
en biologie staan op je rooster, evenals wiskunde en
het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O). Ook volg
je lichamelijke opvoeding, drama, tekenen/kunst
geschiedenis en muziek.
In de bovenbouw bieden wij filosofie aan en
wiskunde D. De rode draad bij alle vakken is dat er
ruimte is voor eigenzinnigheid. We willen je graag
leren kritisch te kijken.

(HOOG)BEGA AFD
In de loop der jaren hebben wij veel kennis en ervaring
opgedaan met (hoog)begaafde leerlingen. We mogen
ons dan ook een Begaafdheidsprofielschool noemen.
Ben je (hoog)begaafd, dan kun je bij ons gebruik
maken van allerlei extra’s, zoals het verbredings
project, het honoursprogramma, begeleiding bij het
stellen van persoonlijke doelen en begeleiding bij
motivatieproblemen. Ook kun je begeleiding krijgen
van een plusmentor.

JOUW ME NTOR
Elke klas heeft een mentor. Dit is een docent van wie
je ook les krijgt. De eerste twee jaar heb je dezelfde
mentor. Bij hem of haar kun je terecht met allerlei
vragen. Ook kan je mentor je doorverwijzen bij
problemen of als je extra ondersteuning nodig hebt.
Je ziet je mentor wekelijks tijdens het mentoruur.
Vaak is dat een gezamenlijk uur; je bespreekt dan
bijvoorbeeld met elkaar hoe het gaat in de groep. Je
mentor besteedt in het eerste jaar ook aandacht aan
studievaardigheden: je leert hoe je goed kunt plannen
en leren. Natuurlijk komen ook leuke activiteiten als
feesten en excursies aan de orde.

E E N G E M IDDE LDE SCHOOLDAG
De lessen beginnen bij ons ’s morgens om 8.30 uur.
In de eerste drie klassen duren de lessen tot uiterlijk
15.45 uur. Het schooljaar is opgedeeld in vier perioden
van ongeveer negen weken. Voor elke periode krijg
je een apart rooster. Omdat we veel vakken
aanbieden, heb je niet elke periode dezelfde vakken.
Sommige vakken volg je in een bepaalde periode niet
en andere juist weer wel.

OPEN DAGEN 2020:
• 21 JANUARI
VA N 1 8 . 3 0 TOT 2 1 . 0 0 U U R
• 22 JANUARI
VA N 1 3 . 3 0 TOT 1 6 . 0 0 U U R

860 LEERLINGEN

L O C AT I E S :
• TURFSINGEL 82
9711 VX GRONINGEN

We hebben op onze beide locaties een kantine, waar
je eten en drinken kunt kopen.

050 - 32 10 530
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• KRUITLAAN 11
9711 TW GRONINGEN
W W W. P R A E D I N I U S . N L
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LW O O
EEN KLEINE , PRETTIGE SCHOOL
Simon van Hasselt is een kleine, prettige school
waar je veel individuele aandacht krijgt. Heb je op
de basisschool moeite met taal en/of rekenen? Of
misschien heb je problemen met concentratie of
motivatie? Dan kan het ook zijn dat je last hebt
van faalangst of dyslexie, of dat je ADHD hebt. Bij
ons weten de leerlingen en leraren hoe dat is. Wij
begrijpen jou goed en helpen jou op weg naar een
vervolgschool.
Als schakelschool bieden wij extra ondersteuning om
jou te helpen een vmbo-diploma te behalen. Meestal
stroom je na twee jaar door naar vmbo-3. Soms lukt
het leerlingen om eerder door te stromen, en soms
duurt het wat langer. We zoeken voor elke leerling een
passende oplossing.
Omdat wij een kleine school zijn, kent iedereen elkaar.
Samen letten we erop dat iedereen het naar zijn zin
heeft en zo goed mogelijk kan leren.
O N D E R W I J S V O O R 1 0 - T O T 1 4 -J A R I G E N
Wij werken intensief samen met basisscholen en het
speciaal basisonderwijs. Samen met de bovenbouw
van de verschillende scholen verzorgen we onderwijs
voor leerlingen van 10 tot 14 jaar. Dat doen we in onze
Basisgroep.

Sta je voor de overstap naar groep 7 of 8 en heb je extra hulp nodig bij het leren? Ben je
na groep 8 eigenlijk nog niet toe aan het voortgezet onderwijs? Dan is de Simon van Hasselt
misschien wel iets voor jou. We helpen je de vervolgschool te vinden die bij jou past.
Bij ons ontdek je waar je goed in bent. Je leert veel en het is hier nog leuk ook.
De Simon van Hasselt helpt je verder!
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JOUW ME NTOR
Bij ons op school word je heel goed begeleid. Onze
leraren zijn speciaal opgeleid en hebben oog voor
iedere leerling. Wij vinden het belangrijk dat je weer
zin krijgt in leren en in school. Elk jaar krijg je een
nieuwe mentor, die je helpt ontdekken wat je kunt en
wat je wilt. De mentor praat met de klas vooral over
hoe je met elkaar en met volwassenen omgaat. Ook
helpt de mentor je verder als je problemen hebt. Je
begint en eindigt de schooldag zoveel mogelijk met
je mentor. Je kunt altijd bij hem of haar terecht, ook na
schooltijd.

We hebben regelmatig contact met je ouders. Zo
blijven zij ook goed op de hoogte van hoe het met jou
gaat.

VMBO

(BB KB TL)

VA K K E N
Wij besteden veel aandacht aan taal, spelling, rekenen,
Engels en wiskunde. Verder krijg je bij ons bijna
dezelfde vakken als in de eerste klas van het vmbo.
Iedere dinsdagmiddag is projectmiddag. We doen dan
leuke projecten binnen en buiten de school. Je mag
zelf kiezen waar je aan meedoet. Bijvoorbeeld koken,
knutselen, naar een museum, fotografie, klimmen of
voetballen.
We organiseren ook activiteiten als spel- en atletiek
dagen en een schoolfeest. Ook als je in de Basisgroep
zit, doe je aan deze activiteiten mee.
HUISWERK
Je huiswerk maak je thuis. Soms kun je er in de les
mee bezig. Vind je huiswerk maken moeilijk? Dan kun
je twee keer per week huiswerkbegeleiding krijgen,
tijdens de mentoruren of direct na schooltijd.
OPEN DAGEN 2020:

DE E E RSTE SCHOOLDAG
Bij ons kom je in een klas met maximaal zestien
leerlingen. Wij werken met een vast lesrooster, zonder
tussenuren. Op je lesrooster staat precies wanneer je
welk vak hebt. Iedere dag beginnen we om 8.30 uur.
Op maandag, woensdag en donderdag heb je les tot
14.15 uur. Op dinsdag ga je een kwartier langer door,
tot 14.30 uur. Vrijdags ben je vrij om 12.50 uur.
’s Morgens heb je een kleine pauze van twintig
minuten. De middagpauze duurt van 12.50 tot 13.15
uur. In de pauze blijf je op school. Je kunt tussen de
middag in de kantine iets eten of eten kopen.

• D I N S DAG 2 8 JA N UA R I
VA N 1 9. 0 0 TOT 2 0. 3 0
UUR
• WO E N S DAG 2 9 JA N UA R I
VA N 1 3 . 3 0 TOT 1 5 . 0 0 U U R

133 LEERLINGEN

L O C AT I E :
• T R A V E R T I J N S T R A AT 2
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9743 SZ GRONINGEN
050- 321 06 35
W W W. S I M O N VA N H A S S E LT. N L
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P RO
ONDERWIJSPROGRAMMA
Jouw schooltijd bestaat uit drie fasen. Je doorloopt
deze fasen in je eigen tempo en op je eigen niveau.
Eerste fase - oriëntatie
In de eerste fase volg je een breed programma, dat
een goede basis legt. Je zit in een vaste stamgroep
en hebt een vast lesrooster.
De theorievakken die je krijgt zijn Nederlands,
rekenen, digitale geletterdheid en burgerschap.
Daarnaast volg je veel sector- en praktijkvakken.
In het tweede jaar ga je een interne stage lopen op
school. Ook bezoek je bedrijven en volg je lessen
van gastdocenten uit het bedrijfsleven. Zo krijg je een
goed beeld van de arbeidsmarkt.

Het Heyerdahl College gaat uit van jouw individuele mogelijkheden, talenten en
ambities. Bij ons ontdek je wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Ons motto is
dan ook: ontdek wat je kunt! Met het praktijkonderwijs (PrO) word je rechtstreeks
opgeleid voor de arbeidsmarkt.
P R A K T I J KO N D E R W I J S
Het Heyerdahl College is een school voor
praktijkonderwijs. Bij ons op school zitten leerlingen
die graag met hun handen werken. Je krijgt veel
praktijkles in de sectorvakken en doet werkervaring
op. Op die manier bereiden wij jou goed voor op de
arbeidsmarkt. Onze leraren zijn geïnteresseerd in hoe
het met je gaat en kunnen je goed begeleiden.
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VMBO -PRO KLAS
Vanaf augustus 2019 bieden het Heyerdahl College
en het Werkman VMBO gezamenlijk onderwijs aan in
een VMBO-PRO klas. Je volgt theorielessen van het
VMBO en de sectorlessen van het PRO. Zo word je
uitgedaagd het beste uit jezelf te halen en ontdek je
welke onderwijsvorm het beste bij je past. Na dit jaar
ga je naar de tweede klas van het Werkman VMBO of
het Heyerdahl College.

Tweede fase - verdieping
In de tweede fase verdiep je je in de drie sectorvakken
die je hebt gekozen. Je leert meer over verschillende
beroepen. Je lesrooster wordt nu meer op jouw
keuzes aangepast. De theorievakken blijf je wel volgen
met je eigen groep. Je gaat nu ook stagelopen buiten
school. Aan het eind van de tweede fase kies je je
specialisatierichting.
Derde fase – specialisatie
De derde fase duurt ongeveer twee jaar. Je gaat je
voorbereiden op je toekomstige beroep. Dit doe je
door stage te lopen en cursussen te volgen die bij
dat beroep passen.
Nazorg
Als je klaar bent met je opleiding op onze school,
geven we je nog twee jaar nazorg. We volgen hoe het
met je gaat bij je werkgever of in het vervolgonderwijs.

UITSTROOMMOGELIJKHEDEN
Je kunt bij ons uitstromen naar dagbesteding, begeleid
werken, reguliere arbeid of vervolgonderwijs. De
uitstroomsectoren op het Heyerdahl College zijn:
• Algemene Techniek (hout, metaal, fietstechniek,
schilderen, metselen, straten maken)
• Dienstverlening en Zorg (uiterlijke verzorging en
schoonmaak)
• Horeca, Voeding en Voedingsindustrie (koken,
brood en banket, serveren);
• Groenvoorziening en Dierverzorging (groentetuin,
plantenverzorging en groenonderhoud)
• Retail en Logistiek (magazijn, reproductie en
detailhandel)
BORIS
Op school werken we met de Boris-aanpak, een
methode die jongeren uit het praktijkonderwijs helpt bij
het vinden van hun plek op de arbeidsmarkt. Tijdens
de sectorvakken en stages leer je werkprocessen te
beheersen. Dit wordt officieel weergegeven op een
Praktijkverklaring. Hiermee wordt je kans op het
vinden van werk groter!

OPEN DAGEN 2020:
• WO E N S DAG 2 2 JA N UA R I
VA N 1 6 . 0 0 TOT 1 9. 3 0 U U R

JOUW ME NTOR
Je mentor begeleidt jou en je groep. Heb je vragen of
problemen, dan kun je bij je mentor terecht. Hij of zij
heeft regelmatig contact met je ouders. Je kunt bij ons
ook professionele ondersteuning krijgen.
DE E E RSTE SCHOOLDAG
’s Morgens beginnen wij om 8.30 uur. De laatste les
van de dag van de eerste klas duurt tot 14.30 uur. We
hebben drie keer per dag pauze. In de pauze blijf je
op school of op het plein. In de kantine verkopen je
medeleerlingen drankjes en kleine hapjes tijdens de
cateringlessen. Wij zitten in een mooi, nieuw gebouw
aan de Kluiverboom in Lewenborg.

170 LEERLINGEN

L O C AT I E :
• KLUIVERBOOM 1B

15

9732 KZ GRONINGEN
050 - 321 05 25
W W W. H E Y E R DA H LC O L L E G E . N L

15

VMBO

(BB K B GL T L)

H AVO
GEEN CIJFERS
Bij Leon van Gelder staat jouw talent voorop. Op onze
eigen, eigenwijze manier helpen we jou te ontdekken
waar je goed in bent. Wij werken met het groene
potlood (en dus niet met rood!). Dat betekent dat
we ons vooral richten op wat je goed doet. Steeds
stimuleren we je een stapje verder te gaan. Blijven
zitten kan bij ons niet, je gaat door op het niveau dat
bij je past. De eerste drie jaar krijg je bij ons geen
cijfers. Het gaat erom dat je je best doet: je inzet
bepaalt je beoordeling. In het vierde jaar werk je aan
de vakken die je nodig hebt voor je vervolgopleiding.
Dan werken we wel met cijfers.
JOUW ME NTORE N
Bij ons op school gaat een team van zo’n veertien
docenten vier jaar lang met je mee. Twee van hen zijn
je mentoren. Zij blijven dat ook zolang je bij ons op
school zit. Je leert je mentoren dus goed kennen en zij
jou. Tijdens je schooltijd begeleiden de mentoren jou
en je groep.
Ons begeleidingsteam kan je helpen als je wat meer
ondersteuning nodig hebt. We helpen je ook als je
dyslexie hebt.

Leon van Gelder is een unieke school in Nederland. Bij ons zit je namelijk vier jaar in
een vaste klas, heb je drie jaar lang geen cijfers en volg je elk vak op je eigen niveau.
We bieden je een breed aanbod van doe-, denk- en creatieve vakken. Ook hebben
we een uitgebreid programma van projecten en activiteiten.

VE RVOLGOPLE I DI NG
Je kunt op de Leon van Gelder niet blijven zitten. Na
vier jaar krijg je een diploma, waar per vak op staat
op welk niveau je hebt gewerkt. Daarmee kun je dan,
afhankelijk van het niveau waarop je hebt gewerkt,
doorstromen naar mbo 4, havo 4 of atheneum 4.
HUISWERK
In principe maak je je huiswerk thuis. We zien dit als
onderdeel van zelfstandig leren, werken en plannen.
Tijdens de mentoruren bespreken we hoe je hier
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goed mee leert omgaan. Wil je huiswerk maken op
school, dan kan dit in het Open Leercentrum. In onze
mediatheek kun je ook rustig werken, informatie
opzoeken en boeken lenen.

E L K VA K O P J E E I G E N N I V E A U
Je krijgt de vakken die je op iedere middelbare school
in de eerste klas volgt. Maar wij bieden je die vakken
wel op een bijzondere manier aan. Bij ieder vak werk
je op je eigen niveau. Ben je bijvoorbeeld heel goed
in wiskunde, dan volg je dat op vwo-niveau, terwijl je
andere vakken op vmbo- of havo-niveau volgt. Zo hoef
je je nooit te vervelen en ook niet op je tenen te lopen.
Merk je gaandeweg dat je een vak te moeilijk of te
makkelijk vindt, dan kunnen we het niveau aanpassen.
Iedere les begint met een kringgesprek waarin de
lesstof wordt besproken. Daarna werk je in
tafelgroepen van vijf personen. Dit doen we omdat we
samenwerken belangrijk vinden.
Wij besteden extra aandacht aan de kunstvakken
toneel, muziek en beeldende vorming. Heb je
kunstzinnige ambities? Dan kun je bij ons een speciaal
programma Kunst, Theater, Media en Muziek volgen.
E E N G E M IDDE LDE SCHOOLDAG
Je komt bij ons in een klas van ongeveer 25
leerlingen, van alle niveaus en achtergronden. Dat is
je mentorgroep. Je klas is belangrijk, want je blijft vier
jaar lang bij elkaar.
’s Morgens beginnen we om 8.25 uur en de laatste les
van de dag eindigt om 16.25 uur.
We hebben drie pauzes per dag. Je kunt dan terecht in
één van onze kantines, die noemen we piazza’s. Daar
kun je eten en drinken, maar je kunt er bijvoorbeeld
ook werken tijdens een tussenuur.

V WO

OPEN DAGEN 2020:
WO E N S DAG 1 5 JA N UA R I
VA N 1 9. 0 0 TOT 2 1 . 0 0 U U R
Z AT E R D A G 1 8 J A N U A R I V A N
10.30 TOT 12.30 UUR

CA. 660 LEERLINGEN

L O C AT I E :
• DIAMANTLAAN 27
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9743 BA GRONINGEN
050 321 06 25
W W W. L E O N V A N G E L D E R . N L

17

VMBO
WA A R S TA A N W E V O O R ?
Bij ons op school staat het leren van de leerling
centraal. Wij vinden het belangrijk dat je je prettig
voelt op school. Zo kun je immers het beste leren. We
willen graag dat jij, met onze hulp, het beste uit jezelf
haalt. Op het Werkman VMBO krijg je de kans om jouw
talenten te ontwikkelen. Zo bereiden we jou voor op
de toekomst.
D A LT O N
We werken vanuit de daltongedachte. Dat betekent
dat er veel aandacht is voor zelfstandig leren. Ook
vinden we het belangrijk dat je je verantwoordelijk
voelt voor je werk. Samen met je coach ga je je eigen
doelen stellen. Door het werken met een laptop en in
een digitale learning portal kun je werken op je eigen
niveau en in je eigen tempo.
OP JE E IGE N NIVE AU
In de onderbouw zitten leerlingen van alle niveaus
door elkaar; zo kun je met elkaar en van elkaar leren.
Natuurlijk krijg je onderwijs op je eigen tempo en
niveau. Het kan zelfs zo zijn dat je bij het ene vak op
een ander niveau werkt dan bij een ander vak. Stel dat
je heel goed bent in wiskunde, dan kun je dat vak op
een hoger niveau volgen.
Wij bieden in het derde jaar drie profielen aan:
• Dienstverlening & Producten (D&P)
• Produceren, Installeren & Energie (PIE)
• Horeca, Bakkerij & Recreatie (HBR)

Werkman VMBO is een gezellige, kleinschalige school met een heldere kijk op
de toekomst. Wij verzorgen onderwijs op alle vmbo-niveaus. Iedereen is uniek, ook jij.
Wat zijn jouw talenten? En hoe kun je ze het beste inzetten? Dat ontdek je bij ons op school.
Onze docenten helpen jou het beste uit jezelf te halen.
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LESOPBOUW
De lessen verlopen volgens een vaste structuur:
instructie, zelfwerktijd, groepswerk en reflectie.
Daaraan herken je dat we een daltonschool zijn. In de
bb-, kb- en gl-klassen volg je afwisselend theorie- en
praktijkvakken. We maken gebruik van verschillende
werkvormen: soms werk je zelfstandig, een andere
keer werk je in groepsverband.

(BB K B GL T L)

JOUW COACH
Je coach is het aanpreekpunt voor jou en je ouders en
houdt in de gaten hoe het met je gaat. Je coach heeft
gesprekken met jou en je klas, maar ook met je ouders
en je docenten.
We beginnen iedere dag met een dagstart. Dan gaan
we aan de slag met studievaardigheden, leren plannen
en loopbaanoriëntatie. Je bespreekt iedere week je
leerdoelen met je coach. Heb je meer ondersteuning
nodig, dan kun je dit ook met je coach bespreken.
HUISWERK
Je stelt per vak je eigen leerdoelen op. Lukt het je
om je doelen tijdens de les te behalen? Dan heb je
weinig huiswerk. Het leren voor toetsen doe je thuis.
Vind je huiswerk maken lastig, dan kun je op school
ondersteuning krijgen.
VA K K E N
Nederlands, Engels, wiskunde, science (biologie/
natuurkunde), techniek, verzorging en gymnastiek zijn
zo wat voorbeelden van vakken die je bij ons volgt.
Ook de vakken drama, muziek en beeldende vorming
staan vast op het rooster.
We vinden het belangrijk dat je je ook op cultureel en
sportief gebied ontwikkelt. Daarom organiseren we
regelmatig culturele activiteiten. En wist je dat we een
eigen schoolband hebben?
E E N G E M IDDE LDE SCHOOLDAG
We starten het nieuwe schooljaar met
introductiedagen. Je maakt dan kennis met je coach,
je docenten en je klasgenoten. Ook leggen we je uit
hoe het rooster werkt. De schooldag begint bij ons om
08.30 uur ’s morgens en eindigt uiterlijk om 16.15 uur.
Een lesuur duurt bij ons 60 minuten.

OPEN DAG 2020:
D I N S DAG 2 1 JA N UA R I VA N
16.30 TOT 20.30 UUR

MEELOOPMIDDAG:
1 2 F E B R U A R I V A N 1 4 .1 5
T O T 1 6 .1 5 U U R

350 LEERLINGEN

L O C AT I E :
• KLUIVERBOOM 1A
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9732 KZ GRONINGEN
050 321 05 55
W W W.W E R K M A N V M B O . N L
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ONS ONDERWIJS
Je kunt bij ons kiezen uit de afdelingen havo, 
atheneum of atheneumplus. Binnen de havo/atheneumafdeling start je, afhankelijk van de aanmelding, in
een homogene of een dakpanklas. In een dakpanklas
bieden we een combinatie aan van twee niveaus en
toetsen we je op je eigen niveau. Na twee jaar word je
definitief in een havo- of atheneumklas geplaatst.
Als je een vwo-advies hebt en houdt van extra
uitdaging, dan is atheneumplus misschien iets voor jou.
Een afdeling die je optimaal voorbereidt op de
universiteit. Op atheneumplus leer je analytisch, creatief
en kritisch denken. Je volgt alle vakken op een hoger
niveau en je kunt in je eigen tempo leren.

Het Harens Lyceum is een moderne school gericht op de toekomst. Een school
waar je jezelf kunt zijn en waar je opgroeit tot een zelfstandige volwassene. Kleurrijk
en veelzijdig, met volop aandacht voor moderne techniek, sport & gezondheid,
algemene vorming en kunst & cultuur.
G E Z E L L I G E N DY N A M I S C H
Het Harens Lyceum is een gezellige, veilige en
dynamische school. Wij vinden het belangrijk dat jij je
ontwikkelt op de manier die bij jou past. De overgang
van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is
best groot. Om ervoor te zorgen dat je je bij ons
20

thuis voelt, bieden we je daarom structuur en
begeleiding. De sfeer bij ons op school is gemoedelijk.
Wij hebben oog voor alle leerlingen. Je krijgt de kans
jouw talenten te ontdekken en te tonen. Uiteindelijk
ontwikkel je je tot een zelfstandige, flexibele
volwassene.

VA K K E N
We besteden veel tijd en aandacht aan de vakken
Nederlands, Engels en wiskunde, de vakken waar je
verplicht eindexamen in doet. Wij bieden je daarnaast
veel extra mogelijkheden. Zo krijg je vanaf de brugklas
Spaans, een wereldtaal waar je veel aan hebt. Je kunt
boeiende kunstvakken volgen en je Engels
ontwikkelen op een hoog niveau (Cambridge Engels).
Daarnaast kunnen alle leerlingen kiezen voor het
Technasium. En op atheneumplus krijg je de extra
vakken filosofie, wetenschap & onderzoek (wo+) en
cultuur.
TA L E N T E N
Het Harens Lyceum geeft veel mogelijkheden om jouw
talenten te ontdekken, ontwikkelen en natuurlijk te
tonen. Zo is het Harens Lyceum een DAMU-school
(DAns en MUziek). Talentvolle dansers of musici
kunnen school combineren met een talentklas of een
vooropleiding van het conservatorium. Wanneer je
meer geïnteresseerd bent in de moderne technologie,
dan is het Technasium wat voor jou. Zo krijg je o.a. les
in ons E-lab met 3D-printers, lasersnijders en onze
eigen robot. Je leert bijvoorbeeld programmeren

en we leren je vaardigheden aan als computational
thinking. Voor liefhebbers van kunst & cultuur hebben
we ook veel te bieden. We zijn namelijk CultuurProfielSchool, wat inhoudt dat wij veel aandacht besteden
aan allerlei vormen van kunst en cultuur.
Zo organiseren we elk jaar een cultuurmarathon: een
week vol leuke workshops, activiteiten en excursies.
Sport en gezondheid staat bij ons hoog in het vaandel.
Daarom werken wij samen met de Academie voor
Lichamelijke Opvoeding (ALO) in een Living Lab en
willen we een zogenaamde Gezonde School worden.

JOUW ME NTOR
Elke klas heeft een mentor. De mentor is het 
aanspreekpunt voor jou en je ouders. Heb je vragen
over school of is er iets aan de hand, dan kun je bij je
mentor terecht. De mentor voert gesprekken met de
klas om een goede sfeer te bevorderen, organiseert
gezellige activiteiten en houdt in de gaten hoe het met
je gaat. Ook begeleidt de mentor je bij het aanleren
van studievaardigheden, het verbeteren van je
prestaties, en kan hij je doorverwijzen bij problemen.

H AVO
V WO
A+

OPEN DAGEN 2020
V R I J DAG 2 4 JA N UA R I
VA N 1 6 . 0 0 TOT 2 0. 0 0 U U R
Z AT E R D A G 2 5 J A N U A R I

ONDERSTEUNING
Het kan gebeuren dat je wat extra ondersteuning
nodig hebt. Ook daarvoor kun je bij ons via je mentor
terecht. Zo bieden wij hulpmiddelen en begeleiding
voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie. Leerlingen
die dat nodig hebben kunnen extra begeleiding krijgen
en er is een training voor leerlingen die last hebben
van faalangst.

2019 10.00 TOT 13.00 UUR

E E N G E M IDDE LDE SCHOOLDAG
De schooldag begint om 8.30 uur en er is drie keer per
dag een pauze. Je kunt dan je eigen broodje opeten,
of iets kopen in de kantine. Soms heb je een dag van
acht lesuren, maar je bent ook minimaal twee
middagen per week vroeger vrij.

L O C AT I E :

CA. 1400 LEERLINGEN
(VERSPREID OVER TWEE
L O C AT I E S )

KERKLAAN 39
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9751 NL HAREN
050 - 321 05 60

W W W. H A R E N S LY C E U M . N L
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VMBO
ONS ONDERWIJS
De eerste twee jaar ontdek je welk niveau het beste
bij je past en in welk beroep jouw talenten het beste
naar voren komen. Als je graag praktisch bezig bent
en een beroep wilt leren, dan passen onze bb- en
kb-leerroutes goed bij jou. In het derde jaar kun je
dan kiezen uit de profielen: media, vormgeving & ict;
economie & ondernemen en zorg & welzijn.
Ben je meer iemand van de theorie en wil je eventueel
doorstromen naar de havo, dan past de theoretische
leerweg bij jou.
VE RSCHILLE NDE NIVE AUS
Bij ons kun je ieder vak op je eigen niveau volgen. Ben
je goed in Engels? Daag jezelf uit en ga Engels dan
een stapje hoger volgen. Samen komen we erachter
welk niveau het beste bij jou past. Van niveau wisselen
kan gewoon in je eigen klas, dit gebeurt in overleg
met je coach en je ouders. Aan het einde van het
tweede jaar maak je de keuze voor het niveau waarin
je examen gaat doen.

Jij bent goed, uniek en nodig. Samen op het Montessori Vaklyceum.
In twee jaar tijd ondekken we wat de beste route voor jou is. Je stelt samen
met je coach een eigen leerplan op dat rekening houdt met jouw niveau
en jouw t alenten.
LEER MIJ HET ZELF TE DOEN
Dit is het uitgangspunt van het montessoronderwijs.
Bij ons op school werk je op je eigen niveau, je krijgt
hiervoor een tablet in bruikleen. Jij hebt zelf invloed
op hoeveel tijd je aan de verschillende vakken
besteedt. Je krijgt geen toetsweken, want bij ons
22

bewijs je wat je hebt geleerd op het moment dat jij het
kunt. We leren je zelfstandig werken én samenwerken.
Natuurlijk begeleiden de coaches en docenten je
hierbij. We bieden je de kans om te ontdekken waar
je goed in bent. Een brede ontwikkeling vinden wij
belangrijk.

VA K K E N
Bij ons heb je meer vakken dan op de basisschool.
Je krijgt bijvoorbeeld Nederlands, Engels, wiskunde,
Duits, science en mens & maatschappij. Ook krijg je
veel beroepsvakken: ongeveer acht uur per week krijg
je lessen als media & ict, technologie, verzorging en
economie & ondernemen. We maken het programma
compleet met drama, tekenen en gymnastiek.
HUISWERK
Omdat je op je eigen niveau werkt en zelf invloed hebt
op je tempo kan de hoeveelheid huiswerk verschillen.
Wil je graag op een hoger niveau werken, dan maak
je meer huiswerk dan wanneer je op je eigen niveau
blijft werken. En werk je op school goed aan je huis
werk, dan hoef je thuis minder te doen.

(BB KB TL)

JOUW COACH
Bij ons op school kun je rekenen op goede 
begeleiding en ondersteuning. We helpen je graag je
eigen stijl van leren te ontdekken. Elke klas heeft een
eigen coach bij wie je terecht kunt als je vragen hebt,
ergens mee zit of gewoon iets leuks wilt vertellen.
Ook houdt je coach in de gaten hoe het met je gaat
en helpt hij je bij het wennen aan je nieuwe school en
klas. Daarnaast organiseert hij gezellige activiteiten,
zoals klassenavonden en de sinterklaasviering.
Elke week heb je een persoonlijk geprek met je coach.
Daarin bespreek je wat jouw doelen worden en hoe je
die gaat halen.
OPEN DAG 2020:

VA N G R O E P 8 N A A R D E B R U G K L A S
Je wordt goed begeleid tijdens de overstap naar
onze school. Je krijgt een goede indruk van onze
school tijdens onze open dag of als je een van onze
doemiddagen bezoekt.
Als je voor onze school kiest, dan gaan we na je 
aanmelding met jou en je ouders in gesprek om elkaar
beter te leren kennen. Vóór de zomervakantie maak je
kennis met je nieuwe klas en je coach.
Bij de start van het schooljaar krijg je ruim de tijd om
te wennen. De eerste week staat in het teken van de
introductie en kennismaking. We sluiten deze week af
met een mooie zeskamp.
E E N G E M IDDE LDE SCHOOLDAG
Elke morgen om negen uur neem je samen met je
coach en je klas de dag door. Je stelt je doelen op en
je spreekt af wat je gaat doen. Zo helpen we je goed
bij het leren.
Voor een deel mag je zelf bepalen welke lessen je de
rest van de dag volgt. Je sluit de dag weer af met je
coach.

Z AT E R D A G 2 5 J A N U A R I
VA N 1 0. 0 0 TOT 1 3 . 0 0 U U R
DOEMIDDAGEN:
WO E N S DAG 8 JA N UA R I E N
M A A N DAG 1 0 F E B R UA R I VA N
13.00 TOT 15.30 UUR

600 LEERLINGEN
VERSPREID OVER
2 L O C AT I E S

L O C AT I E S :
• VONDELLAAN 83
9721 LD GRONINGEN
050 - 321 05 90

23

• VA N I D D E K I N G E W E G 1 4 0
9721 CL GRONINGEN
050 - 321 05 95
W W W. M O N T E S S O R I VA K LYC E U M . N L
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H AVO
V WO
J O U W B R E D E S TA R T: K U N S T/ C U LT U U R
EN TECHNASIUM
Het Stadslyceum is een CultuurProfielSchool. Dat
houdt in dat we alle leerlingen vanaf het eerste jaar de
vakken beeldende vorming, dans, muziek en filosofie
aanbieden. Kunst staat ook als theorievak op het
lesrooster. Verder zijn er kunst- en cultuurprojecten en
kun je jaarlijks aan een grote theater- of dansproductie
meedoen.
Omdat we in de binnenstad zitten, profiteren we van
de mogelijkheden die dit biedt, zoals bezoek aan
theaters, musea en bioscopen.
Lijkt het je leuk om een technische uitdaging aan te
gaan, dan zit je ook goed bij ons. Wij hebben namelijk
het Technasium in huis. Al in je eerste jaar maak je
kennis met het vak Onderzoek & Ontwerpen, dat je
volgt in onze moderne werkplaats. Regelmatig
ontvangen we opdrachtgevers uit het bedrijfsleven op
school en doen we mee aan wedstrijden.

Het Stadslyceum is een binnenstadsschool, gevestigd in een prachtig pand met een
grote stadstuin. Uitzonderlijk is dat je bij ons kunt starten in de onderwijssoorten lyceum,
atheneum, havo of in de havo-atheneumcombinatieklas. Zo krijg jij het onderwijs dat bij
jou past. Leerlingen en medewerkers zijn trots op de goede, ontspannen sfeer op het
Stadslyceum.

O N S A A N B O D A A N VA K K E N
Wij hebben een groot aanbod aan vakken. Naast
vakken als Nederlands, Frans, Engels, wiskunde, 
aardrijkskunde en geschiedenis krijg je in het eerste
jaar Duits en natuurkunde/scheikunde.
Om je goed op weg te helpen, krijg je in het eerste
en tweede jaar het vak studiecoaching. Bij dit vak
besteden we aandacht aan studievaardigheden.
Je leert hoe je op een slimme manier kunt leren en
plannen. Ga je naar het Lyceum, dan krijg je ook les
in Latijn.

JOUW ME NTOR
Iedere klas heeft een eigen mentor die jou en je klas
begeleidt. Ook voert je mentor gesprekken met jou,
je ouders en de andere docenten. De mentor houdt
je ontwikkeling bij en zorgt voor extra begeleiding
als dat nodig is. Natuurlijk organiseert je mentor
ook activiteiten buiten de lessen om, geholpen door
twee bovenbouwleerlingen. Zij zijn opgeleid tot
peermediators en helpen bij feesten en projecten. Je
kunt ze altijd aanspreken als je ergens niet uitkomt.
JOUW ONTWIKKELING
Leren is veel meer dan toetsen maken. Bij ons kunnen
zowel jij als je ouders digitaal zien of je ontwikkeling
ook tussen de vier toetsperiodes goed op koers ligt.
Daarom zie je veel meer dan alleen je cijfers. Zo
zie je ook hoe goed je je voorbereidt op de les, of
je optimaal meedoet tijdens de les en of je docent
tevreden is over de opdrachten die je inlevert. Doordat
je elke dag kunt zien hoe het met je gaat, kun je
steeds meer zelf verantwoordelijk zijn voor je keuzes.
E E N G E M IDDE LDE SCHOOLDAG
Het eerste lesuur start bij ons ’s morgens om 8.45 uur.
Een lesuur duurt 60 minuten. Meestal ben je om 14.40
of 15.40 uur vrij. Zolang je in de onderbouw zit, heb je
geen tussenuren. Als een les uitvalt, neemt een andere
docent de les over.
Op een app op je telefoon kun je je rooster en je
huiswerk bekijken.

LY C E U M

OPEN DAGEN 2020:
Z AT E R D A G 1 1 J A N U A R I V A N
10.00 TOT 13.30 UUR
M A A N DAG 1 3 JA N UA R I VA N
16.00 TOT 18.30 UUR

CA. 1450 LEERLINGEN

L O C AT I E :
• NIEUWE SINT JANSS T R A AT 1 1
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9711 VG GRONINGEN
050 - 321 05 00
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VMBO

(BB KB TL)

H AVO
T O E L AT I N G
Je bent welkom bij ons op school als je aan één van
deze punten voldoet:
• Je bent geselecteerd door één van de
talentorganisaties (RTC’s) waarmee we
samenwerken;
• Je hebt een status van de bond;
• Je hebt een aantoonbaar groot trainingsprogramma
op hoog niveau;
• Je bent sportief, je wilt kennismaken met veel
sporten en bent hiervoor gemotiveerd en geschikt.
Bekende oud-leerlingen en ambassadeurs van onze
school zijn:
• Ranomi Kromowidjojo, topzwemster (meervoudig
Olympisch kampioen)
• Willemijn Bos, tophockeyster (wereldkampioen 2014,
Olympisch zilver 2016)
• Giovanni Codrington, topatleet (Europees kampioen
2012 4x100 meter; zesde plaats Olympische Spelen)
• Hans Hateboer (voetbalinternational en speler in de
Italiaanse serie A)

Ben jij een talentvol sporter met grote sportambities? Of ben je sportief aangelegd
en wil je veel verschillende sporten uitproberen tijdens jouw schooltijd? Dan is de
Topsport Talentschool Groningen (TTS) echt iets voor jou. Op onze school kun je jouw
sportieve activiteiten namelijk combineren met onderwijs op je eigen niveau.
C O M B I N AT I E O N D E R W I J S E N S P O R T
De Topsport Talentschool Groningen houdt rekening
met je sportactiviteiten door het rooster aan je
sportprogramma aan te passen. Omdat wij een kleine
school zijn, kunnen we je veel persoonlijke aandacht
geven. Je wordt bij ons op je eigen niveau opgeleid.
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De onderwijssoorten die we aanbieden zijn vmbo,
havo en vwo. We werken volgens de Daltonprincipes.
Dat betekent dat we veel aandacht besteden aan
zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en reflectie. We
zorgen ervoor dat je je sport goed kunt combineren
met school.

ROOSTER
De lessen voor leerlingen met (externe)
topsportprogramma’s beginnen bij ons om 11.00 uur
en eindigen om 16.00 uur. Zo heb je de mogelijkheid
om de ochtenduren te gebruiken voor trainingen. Je
begint elke lesdag met een half uur studiebegeleiding
door je mentor. Daarna volg je afwisselend
instructielessen en daltonlessen. Wij hebben geen
tussenuren. Mocht een instructieles uitvallen, dan kun
je kiezen voor extra daltonwerktijd. Heb je ’s morgens
geen training, dan kunnen we je rooster aanpassen.
Voor extra trainingen of wedstrijden kun je vrij krijgen
of uitstel krijgen voor toetsen en opdrachten.

Zit je in de sportstroom, dan start je om 8:45 uur
en maak je in de ochtend kennis met verschillende
sporten. Ook krijg je lessen sportlifestyle waaronder
voeding, trainingsleer en sportoriëntatie.

JOUW ME NTOR
In de eerste drie jaar start je elke dag met je mentor,
die je helpt bij het kiezen en plannen van het werk.
Ook maakt je mentor je wegwijs in onze digitale
leeromgeving en organiseert hij activiteiten buiten de
lessen. Je mentor houdt in de gaten hoe het met je
gaat en onderhoudt contact met je ouders. Als er een
botsing dreigt te ontstaan tussen sport en school, kun
je de hulp van je mentor inschakelen.
We beschikken ook over een sportcoördinator. Deze
kijkt samen met jou en je mentor naar de combinatie
van school en sport. Daarnaast heeft de sport
coördinator regelmatig contact met de trainers.
Mocht je meer ondersteuning nodig hebben, dan kun
je bij ons ondersteuningsteam terecht.
L E S O P A F S TA N D
We ontwikkelen steeds meer materiaal waarmee je
vanaf elke trainingslocatie in de wereld goed kunt
bijblijven. Ook op afstand kunnen wij je begeleiden.
Je werkt dan in de Elektronische Leer Omgeving
(ELO). Binnen ELO kun je opdrachten maken en voor
bepaalde vakken kun je een digitale toets maken.
Dat betekent wel dat je een laptop of een tablet moet
meenemen.

V WO

OPEN DAG 2020
• 4 FEBRUARI OPEN
T R A I N I N G / I N F O R M AT I E /
M E E LO O P O C H T E N D VA N
8:00 UUR TOT 13:00
UUR
• 4 FEBRUARI OPEN
AV O N D VA N 1 9 : 0 0 U U R
TOT 21:00 UUR

340 LEERLINGEN

L O C AT I E :

M A AT W E R K
Als je op hoog niveau sport, zijn de
standaardmogelijkheden niet altijd voldoende. In deze
gevallen bieden wij maatwerk: we maken afspraken
met jou, je mentor en de sportcoördinator die aan
school verbonden is.

• MELISSEWEG 2

27
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U I TG AV E VA N :

OPENBAAR ONDERWIJS GRONINGEN

050 - 321 03 00

LEONARD SPRINGERLAAN 39

INFO@O2G2.NL

POSTBUS 744 | 9700 AS GRONINGEN

W W W. O 2 G 2 . N L

sterk in leren

