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BESTE
LEERLING VAN
GROEP

Voorlichtingsdata 2018/2019

Er zijn veel dingen waar je over na moet denken: wat vind je leuk? Wat kun je? Wil je
later met je handen werken of ben je toch meer van de theorie? Wil je naar een grote
of een kleine school? Gelukkig is er in Zuidoost-Drenthe voor iedereen wel een passende
school en opleiding te vinden. Van het vmbo tot het vwo of het speciaal voortgezet
onderwijs, je vindt alle informatie over de verschillende scholen in dit magazine.
Het belangrijkste is dat je een school kiest die bij je past en waar je een goed gevoel
over hebt. Bezoek daarom de open dagen van de verschillende scholen. Zo kun je
de sfeer proeven en de scholen met elkaar vergelijken.
Wij wensen je heel veel succes met jouw schoolkeuze!
Robert Kleine,
wethouder Onderwijs, Gemeente Emmen
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BEZOEK
ONZE
OPEN DAGEN

Van basisschool naar

voortgezet onderwijs
‘O, neeee!’, gilt Rosa. ‘Mijn eerste pukkel, precies op mijn eerste middelbare
schooldag! Kijk!’ Ze wijst naar haar neus. ‘Ik zie er volkomen belachelijk uit.
Een gigantische pukkel, zo kan ik me toch niet vertonen? Net op de eerste dag

IN

2019
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9 JAN
WO
16 JAN

DO
17 JAN

ZA
26 JAN

Hondsrug College
- Emmen

DI
29 JAN

14.00-21.00 uur

Terra Emmen
- Emmen

DI
29 JAN

RSG Ter Apel
- Ter Apel

jullie kunnen allemaal barsten. Ik heb helemaal niks om aan te trekken en er
zit een afzichtelijke puist op mijn neus. Ik ben mismaakt en ik loop voor gek!’
Uit: Hoe overleef ik de brugklas, Francine Oomen.

WO
6 FEB

(ook wel het vakcollege op sommige

Lwoo, kunnen de klassen wel kleiner

Esdal College
- Klazienaveen

van de voorbereiding op de volgende

scholen), voor leerlingen die theore-

zijn en leerlingen zo meer individuele

stap: het voortgezet onderwijs. Brochures

tische kennis het liefst opdoen door

aandacht krijgen. Als dat niet voldoende

praktisch bezig te zijn.

is, kan een leerling ook terecht op

15.00-20.00 uur

de lokale media en kinderen en ouders/

vallen op de deurmat, scholen adverteren in

• Gemengde leerweg (GL) voor

bijvoorbeeld het OPDC Zuidoost-

verzorgers bezoeken open dagen en

leerlingen die op zich weinig moeite

Drenthe. Zie verderop op deze

voorlichtingsbijeenkomsten.

hebben met studeren, maar zich ook

algemene pagina’s.

De basisschool geeft, op grond van

al gericht willen voorbereiden of

behaalde resultaten van een leerling,
een advies op maat voor de meest
geschikte vervolgopleiding.

oriënteren op bepaalde beroepen.
• Theoretische leerweg (TL), ook

Havo en vwo
Havo staat voor hoger algemeen

wel mavo genoemd, niet gericht

voortgezet onderwijs en duurt vijf

op een bepaalde beroepskeuze.

jaar. De havo bereidt leerlingen
voor op het hoger beroepsonderwijs

en mogelijkheden om talenten te ont-

Profielen

(hbo). Met het havodiploma kan een

dekken en te ontwikkelen. Omdat

Sinds augustus 2016 heeft het vmbo

leerling overstappen naar het vwo of

Esdal College

kinderen verschillend zijn, zijn er

tien beroepsgerichte profielen. Elke

doorstromen naar het hbo.

- Emmen

ook verschillende soorten voortgezet

school biedt verschillende profielen

onderwijs in Nederland. Op deze

aan. Leerlingen van de basis-, en

Vwo staat voor voorbereidend weten-

pagina’s zetten we de meest gangbare

kaderberoepsgerichte en de gemengde

schappelijk onderwijs en duurt zes jaar.

schooltypes op een rij.

leerweg kiezen aan het eind van het

Met een vwo-diploma kunnen leerlingen

tweede leerjaar zo’n beroepsgericht

doorstromen naar een universiteit of

Vmbo/mavo

profiel. Vervolgens vult de leerling het

hbo. Er zijn twee typen vwo: atheneum

Meer dan de helft van de leerlingen

profiel aan met keuzevakken waardoor

en gymnasium. Op het gymnasium is het

in Nederland gaat naar het vmbo, het

de leerlingen zijn of haar kennis kan

volgen van een klassieke taal verplicht,

voorbereidend middelbaar beroeps-

verbreden. Daarmee worden leerlingen

op het atheneum niet.

onderwijs. Het vmbo duurt vier jaar en

voorbereid op hun vervolgopleiding en

bereidt leerlingen voor op het middel-

het werk dat ze uiteindelijk willen doen.

14.00-20.00 uur

Carmelcollege
- Emmen
14.00-21.00 uur

10.00-15.00 uur

PRO Emmen
- Emmen
14.00-16.30 en 18.00-20.00 uur

In de eerste drie jaar van de onderbouw
van havo en vwo volgen leerlingen alge-

baar beroepsonderwijs (mbo) of de havo.

WO
13 FEB

scholen extra financiering krijgen voor

• Kaderberoepsgerichte leerweg (KB),

Het voortgezet onderwijs biedt kansen

WO
30 JAN
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staat voor een groot deel in het teken

18.30-20.30 uur

15.00-21.00 uur

De Nieuwe Veste
- Coevorden

van mijn nieuwe school. Iedereen zal me uitlachen. Ik ga niet naar school,

Jo

Het laatste jaar van het basisonderwijs

Esdal College
- Borger en Oosterhesselen
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Lwoo

mene vakken. Vaak zijn de brugklassen

Het vmbo kent vier leerwegen:

Voor leerlingen die extra begeleiding

(en soms ook de eerste twee leerjaren)

• Basisberoepsgerichte leerweg (BB),

nodig hebben op het vmbo is er het

gecombineerde havo/vwo-klassen. De

(ook wel het vakcollege op sommige

Leerwegondersteunend onderwijs

bovenbouw havo (klas 4 en 5) vwo (klas

scholen), voor leerlingen die vooral

(Lwoo). Op veel scholen zitten Lwoo-

4, 5 en 6) wordt ook wel vernieuwde

praktisch ingesteld zijn.

leerlingen in reguliere klassen. Doordat

tweede fase genoemd. In deze tweede

fase kiezen leerlingen een richting of

Veste. Het praktijkonderwijs begeleidt

in een onderbouw (leerjaar 1 t/m 3) en

OPDC Zuidoost-Drenthe

begeleidingstraject op maat zo snel

scholen: Carmelcollege Emmen,

profiel waarin zij zich specialiseren.

leerlingen naar werk of vervolgonderwijs

een bovenbouw (leerjaar 4 en 5, voor de

Leerlingen met leerachterstanden en/

mogelijk te laten schakelen naar een

De Nieuwe Veste, Esdal College,

De havo-, en vwo-profielen zijn:

en naar een zo zelfstandig mogelijke plaats

leerlingen t/m 18 jaar). Vanaf klas 3 richt

of sociaal-emotionele problematiek zijn

reguliere school binnen het Voortgezet

Hondsrug College, RSG Ter Apel of Terra.

• Natuur en techniek

in de maatschappij, waarbij ook aandacht

de leerling zich steeds meer in de vorm van

gebaat bij extra aandacht en begeleiding.

Onderwijs. Dit kan na 1 of 2 jaar.

Naast een Onderwijslocatie bestaat

• Natuur en gezondheid

wordt besteed aan werken, wonen en

onder andere stage en levensecht leren,

Sommige van deze leerlingen gaan

De meeste leerlingen gaan naar één

het OPDC Zuidoost-Drenthe ook

van de vier sectoren van het vmbo.

uit een Expertisecentrum en een

• Economie en maatschappij

vrijetijdsbesteding. In de naam van PRO

op een van de vier sectoren: Techniek,

naar een reguliere school en krijgen daar

• Cultuur en maatschappij

Emmen, staat PRO voor praktijkonderwijs

Groen, Zorg & Welzijn of Economische

leerwegondersteuning. Soms hebben leer-

maar ook voor Positief, Respectvol en

dienstverlening.

lingen meer ondersteuning en deskundige

Het OPDC Zuidoost-Drenthe is opgericht

interne dienstverlening binnen deze

begeleiding nodig. Die kunnen ze krijgen

door het samenwerkingsverband van

voorzieningen vind je op pagina 22.

op de Onderwijslocatie van het OPDC.

scholen voor voortgezet onderwijs

Praktijkonderwijs

Ontdekkend. Deze drie pijlers bepalen de

Tussenvoorziening. Meer uitleg over de

Het praktijkonderwijs leidt rechtstreeks

basishouding. Hierbij is aandacht voor de

Hoe gaat de toelating?

op voor de arbeidsmarkt en/of het

talenten, interesses en mogelijkheden

Om toegelaten te worden tot PRO Emmen

in Zuidoost-Drenthe. De leerlingen

Op de volgende pagina’s staat bij

vervolgonderwijs. In Emmen biedt PRO

van de leerling.

heeft de leerling een toelaatbaarheidsver-

De lesstof wordt in hetzelfde tempo

die onderwijs en begeleiding krijgen

elke school vermeld welke opleidingen

klaring nodig. Meer over PRO Emmen vind

aangeboden als op de reguliere scholen.

op het OPDC Zuidoost-Drenthe staan

ze aanbieden.

Het doel is om de leerlingen na een

ingeschreven bij één van de volgende

Emmen praktijkonderwijs aan en in
Coevorden kun je terecht bij De Nieuwe

Het onderwijs van PRO Emmen is verdeeld

je op pagina 24.

arbeidsmarkt

MBO

vervolgopleiding

arbeidsmarkt

HBO

(= middelbaar beroepsonderwijs)

(= hoger beroepsonderwijs)

(= wetenschappelijk onderwijs)

VWO

jaar 6

havo

VWO

jaar 5

praktijkschool
praktijkschool

WO

praktijkschool

VMBO BB, KB, GL

mavo=vmbo tl

havo

VWO

jaar 4

praktijkschool

VMBO BB, KB, GL

mavo=vmbo tl

havo

VWO

jaar 3

praktijkschool

VMBO BB, KB, GL

OPDC 2

mavo=vmbo tl

havo

VWO

jaar 2

praktijkschool

VMBO BB, KB, GL

OPDC 1

mavo=vmbo tl

havo

VWO

jaar 1

basisschool

basisschool
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Carmelcollege Emmen

Dienstverlening & Producten (D&P)

Tweetalig onderwijs

namelijk een topsport talentschool,

Leerlingen op het vmbo krijgen meer

Als enige school in de regio heeft het

de enige in Drenthe. Voor leerlingen

dan de helft van alle lessen van hun

Carmelcollege tweetalig onderwijs

die op amateurniveau spelen, maar

eigen mentor. Vanaf het derde

voor zowel havo als atheneum. De

ervan dromen om topsporter te

leerjaar volgen zij het programma

leerlingen krijgen meer dan de helft

worden, hebben we verschillende

Dienstverlening & Producten (D&P).

van alle lessen in het Engels, maken

talentencentra. Ze kunnen dan extra

Ze hoeven niet meteen een keuze te

kennis met typische Engelse aspecten

trainen en gemiste lessen op een

maken voor één beroepssector, maar

en kunnen examen doen voor inter-

later moment inhalen.

ze maken kennis met verschillende

nationaal erkende opleidingen zoals

sectoren. Op die manier kunnen ze

Cambridge. Handig als je later (in

Talentontwikkeling

voor een vervolgopleiding nog alle

het buitenland) wilt studeren.

Het Carmelcollege heeft een talentontwikkelingsprogramma, Talentlab

kanten op.

GEWOON
MAAR
BIJZONDER
Op het Carmelcollege Emmen kun je terecht voor alle (reguliere)

Sportklassen

genaamd. Je kunt er onder begeleiding

Techniekprojecten voor mavo

Voor de sportieve leerling zijn er

van een talentcoach aan de slag met

Mavoleerlingen kunnen hun technische

voor alle opleidingen sportklassen.

een zelfverzonnen project of opdracht.

vaardigheden ontwikkelen in het Bèta

De leerlingen hebben dan 6 uur per

Challengeprogramma. Samen wordt

week sportles (in plaats van 3 uur)

BYOD

er aan interessante projectopdrachten

en komen in aanraking met bekende

We werken bij ons op school met Bring

gewerkt welke worden aangedragen

en minder bekende sporten, zoals

Your Own Device. Leerlingen kunnen

door het bedrijfsleven. Een unieke

skiën, mountainbike en sportklimmen.

dan in de les hun eigen apparaat

manier om praktijkervaring op te doen!

Daarnaast is er specifiek aandacht voor

gebruiken; laptop, Chromebook of

sportgerelateerde vaardigheden zoals

tablet. Daarnaast blijft het gebruik

samenwerken en organiseren.

van boeken bestaan. We noemen dit

Research & Design

blended learning.

Leerling in de reguliere stroom havo

CARMELCOLLEGE
EMMEN

-9-

en atheneum, krijgen de eerste drie

Begeleiding voor topsporters

leerjaren Research & Design. Dat is

Leerlingen die op hoog niveau sporten

Zorg op maat

een nieuw vak op het Carmelcollege

mogen we speciale voorzieningen

Ook de meest zelfstandige, weerbare

waarbij de leerlingen aan de slag gaan

bieden zoals vrijstelling van

kinderen hebben soms begeleiding

met diverse uitdagende projecten op

bepaalde vakken of vermindering

nodig. Op het Carmelcollege bieden

het gebied van multimedia, geo future,

van onderwijstijd. Ook krijgen ze

we goede begeleiding, onder andere

energie en business.

professionele begeleiding. We zijn

op het gebied van faalangst en dyslexie.

opleidingen: vmbo, mavo, havo en atheneum. Daarnaast heeft de school
een aantal bijzondere onderwijsprogramma’s. Onze docenten doen hun

RESEARCH
& DESIGN:
WERKEN AAN
UITDAGENDE
PROJECTEN

uiterste best om ervoor te zorgen dat de leerlingen binnen de gestelde tijd
hun diploma behalen. Maar er is meer dan alleen les krijgen en huiswerk
maken. Regelmatig worden er leuke activiteiten en excursies georganiseerd.

NIEUW!

on ze sc ho ol :
Ko m en on td ek
m en .n l/ on td ek
w w w .c ar m el em

Aanbod
Wendeling 59, 7824 TB Emmen

vmbo beroepsgericht (D&P) / mavo / havo / atheneum /

T (0591) 62 28 70, E info@carmelemmen.nl

tweetalig onderwijs / TTO / sportklassen /

www.carmelemmen.nl

Research & Design (R&D) / topsport talentschool

ESDAL COLLEGE

HET ESDAL
COLLEGE
PAST BIJ JOU

s
bij on
draait

het

om jou!

Veel keuzes

elkaar om. Als jij je fijn voelt op school

talentbegeleiding. We passen dan bij-

Onze school heeft locaties in

en een gezellige klas hebt, gaat het

voorbeeld je les- en toetsrooster aan

Emmen, Borger, Klazienaveen en

leren je gemakkelijker af. Jij moet je

je trainingen en wedstrijden aan.

Oosterhesselen; elke locatie biedt

veilig voelen en het beste uit jezelf

andere mogelijkheden en er valt

kunnen halen. Natuurlijk helpen wij

genoeg te kiezen. Wat dacht je van

je daar bij. Samen zorgen we er voor

Je krijgt van ons een Chromebook; een

een speciale sport-, tech- of cultuur-

dat je een leuke tijd hebt.

lichtgewicht laptop die je op school

Chromebook

én thuis gebruikt. Je lesstof krijg je

stroom? Extra vakken, creatieve
activiteiten of sportieve projecten;

Het Esdal College is een openbare

deels via je Chromebook. Je krijgt je

op het Esdal College is leren leuk!

school. Iedereen is welkom en wij

Chromebook te leen van school en

respecteren elkaars achtergrond en

betaalt geen eigen bijdrage.

mening. Bij ons kun je jezelf zijn.

Je kunt bij ons terecht voor:
- 	vmbo-basis- en kaderberoepsgericht: horeca, bakkerij & recreatie

Persoonlijke begeleiding

Extra’s

- mobiliteit & transport - bouwen, 		

Heb je extra begeleiding nodig bij

Op het Esdal College kun je kiezen uit

wonen & interieur - zorg & welzijn -

bijvoorbeeld faalangst, rekenen of

heel veel extra’s. Welke extra’s er op

	 dienstverlening & producten

dyslexie, dan krijg je die. Zit je ergens

welke locatie zijn, lees je hierna.

- vmbo-kaderberoepsgericht/mavo

mee of is er thuis iets gebeurd?

mogelijkheden. Bij ons kun je alle niveaus volgen: van vmbo-

- vmbo-gemengde leerweg

Ook dan kun je met ons praten.

- mavo

Je mentor staat voor je klaar.

beroepsgericht tot en met gymnasium, met volop keuzes in

- mavo-plus

Het Esdal College staat bekend om de goede sfeer en de vele

ESDAL
COLLEGE

-11-

sport, cultuur, techniek, ondernemerschap en Engels.
Zeker weten dat wij een richting bieden die bij jou past.

- havo

Talentbegeleiding

- atheneum

Wij vinden het belangrijk dat jij je

- 	gymnasium

talenten kunt ontwikkelen, ook tijdens
je drukke schooltijd. Ben jij een uit-

Fijne sfeer

blinker in sport, muziek of kunst? Dan

We gaan op een prettige manier met

kom je misschien in aanmerking voor

>

r op
le es v er de
de
de vo lg en

p ag in a

SAMEN
ONTDEKKEN
WE JOUW
TALENTEN

lo c a t ie s

1

- havo

Locatie

esdal vakcollege emmen

ESDAL
COLLEGE

Oosterstraat

-kaderberoepsgericht,
vmbo-kaderberoepsgericht/mavo

Locatie klazienaveen

vmbo-kaderberoepsgericht/mavo

-kaderberoepsgericht met keuze

- klas 3 en 4: mavo-plus, mavo, vmbo-gemengde leerweg, vmbo-basis-

uit de profielen horeca, bakkerij

  en -kaderberoepsgericht met keuze uit de profielen bouwen, wonen &

	& recreatie - mobiliteit & transport

interieur - zorg & welzijn - dienstverlening & producten

- dienstverlening & producten

- sportstroom

-13-

- klas 1 en 2: mavo/havo, vmbo-basis- en -kaderberoepsgericht,

-	klas 3 en 4: vmbo-basis- en

-	gymnasium

Emmen

4

-	klas 1 en 2: vmbo-basis- en

- atheneum

lo c a t ie s

a n ie r
jouw m

Locatie

3

ESDAL COLLEGE

p
Leren o

- cultuurstroom
Gymnasium

- excellentenstroom vanaf jaar 2

Wie ben jij en wat kies jij?

Het gymnasium start in klas 1.

- reguliere stroom

Op de locaties Klazienaveen en

wetenschappelijke inzichten over

Je leert Latijn en Grieks lezen

- extra Engels

Esdal Vakcollege Emmen werk je aan

het tienerbrein. Op deze locaties

en vertalen.

- Business School

persoonlijke leerdoelen en tijdens

kun je kiezen uit maar liefst vijf

- BSM als examenvak

flexuren bepaal je met je coach

beroepsprofielen, waar je tijdens de

voor welk vak je extra hulp of meer

praktijkuren mee aan de slag gaat.

uitdaging wilt. We houden rekening

In het Junior College ontdek je ze

met jouw leerstijl en we maken

allemaal. Wij zorgen voor vervoer

gebruik van de nieuwste

tussen de locaties.

Reguliere stroom
In de reguliere stroom krijg je het vak
Level 21. Hiermee bereiden we je voor
op de vaardigheden van de 21e eeuw.
Een van de modules die je hier krijgt,
is science in ons sciencelab.

2

Locatie

Boermarkeweg Emmen

- mavo/havo

Excellentenstroom

-	mavo-plus (extra examenvak: technologie

Als je graag en goed leert, kun je
geselecteerd worden voor deze stroom
vanaf jaar 2.

en toepassing of LO2)
- sportstroom
- cultuurstroom
- techstroom met Bèta Challenge Programma

Extra Engels
Ben je heel goed in Engels, dan kun je in
de bovenbouw vwo extra Engels volgen.

1& 2

- Business School

5

Locatie oosterhesselen

- klas 1 en 2: mavo/havo, vmbo-basis- en
-kaderberoepsgericht

We kunnen je natuurlijk van alles vertellen, maar je kunt het beste zelf
kijken en voelen hoe het is op het Esdal College. Bezoek onze website en
kom vooral naar Esdal Informatief, onze Open Dagen en de doemiddagen

- klas 3 en 4: mavo, vmbo-basis- en

- extra activiteitenprogramma

kom naar de open dagen

-kaderberoepsgericht (dienstverlening & producten)

2

In Oosterhesselen werken we met meervoudige

junior college :

intelligentie. Dat betekent dat we je begeleiden op

klazienaveen en borger

een manier die goed bij jou past, waardoor jij de stof
beter kunt begrijpen.

Emmen,

3,4 & 6

Op het Esdal Vakcollege Emmen en de locaties Klazienaveen

sport. Je maakt kennis met

Techstroom

Hou je van schilderen, tekenen,

bijvoorbeeld klimmen, boksen,

Wil jij altijd precies weten hoe

en Borger begin je in klas 1 in het Junior College. Je gaat

fotografie en kunst, van dans,

atletiek, waterpolo, squash,

iets werkt? Kies dan de techstroom.

onderzoeken en ontdekken wie je bent, wat je wilt en kunt

muziek en drama? Dan is de

turnen, waterskiën, fitness

Je krijgt extra techniek, technologie

cultuurstroom wat voor jou.

en training geven.

en ICT en je doet mee aan het Bèta

Cultuurstroom

6

en wat je gaat doen.

Locatie borger

NIEUW :

Challenge Programma. Je gaat,

Naast de gewone lessen bezoek

samen met anderen, in opdracht

je kunstenaars, concerten, musea,
exposities en voorstellingen en

1& 2

van bedrijven, technische

flexrooster in

Oosterhesselen en Borger

-	klas 1 en 2: mavo/havo, vmbo-basisen -kaderberoepsgericht
- mavo en vmbo-basis- en -kaderberoepsgericht

5& 6

je gaat zelf actief aan de slag met

Business School

kunst en cultuur: muziek, tekenen

Heb jij talent voor ondernemen

onderzoeken, ontwerpen, uitvinden

en handvaardigheid, theater, dans,

of wil jij later je eigen business

en bouwen.

fashion, fotografie en film.

runnen? Bij de Business School

Mix en match

en lokaal. Je hebt elke dag keuzewerktijd, waarin je zelf kunt

zet je o.a. een minionderneming

In Borger heb je elke week een blok waarin je

kiezen voor welke vakken je extra hulp wilt. Je mag kiezen of

op, speel je een management-

samen met anderen (mix) gaat doen wat bij je past

je dit uur ‘s morgens of ‘s middags doet. Je hebt elke dag huiswerktijd, waarin je op school je huiswerk kunt maken.

1& 2

problemen oplossen. Je gaat ook

(dienstverlening & producten)

flexrooster. Je werkt in blokken van 80 minuten, waardoor je
maar drie keer per dag wisselt van vak en dus ook van docent

game en krijg je gastlessen

(en match). Je kunt kiezen uit: sporten, techniek,

Sport jij graag én wil je daarvoor

van ondernemers. In klas 4 of 5

creatief, koken of digitaal.

iets extra’s doen? Kies dan de

kun je extra diploma’s halen:

sportstroom. Je krijgt dan extra

Boekhouden en Ondernemerschap.

Sportstroom

Op onze locaties in Oosterhesselen en Borger heb je een

Aanbod
vmbo-basis- en kaderberoepsgericht:
Esdal College Centraal Bureau

horeca, bakkerij & recreatie, mobiliteit & transport,

Angelsloërdijk 13b, 7822 HK Emmen

bouwen, wonen & interieur, zorg & welzijn, dienst-

T (088) 00 09 600, E info@esdalcollege.nl

verlening & producten / vmbo-gemengde leerweg /

www.esdalcollege.nl

mavo / mavo-plus / havo / atheneum / gymnasium

Hondsrug college

KLAAR VOOR
JOUW TOEKOMST!
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Start College

Voor nieuwsgierige talenten zoals

Niet alleen maar techniek

De overgang van de basisschool

jij biedt het vwo van het Hondsrug

Het is niet alleen maar techniek bij

naar het voortgezet onderwijs is een

College de talentstroom. Naast

ons op school. Je kunt bij ons ook

belangrijke stap, en daarom hebben

atheneum, gymnasium en vwo+

gewoon naar havo, vwo of mavo gaan.

de brugklassen een eigen plaats

is er bijvoorbeeld ook een speciale

MavoMet! in het laatste geval, want

gekregen in het Hondsrug Start College

ICT-opleiding of het Technasium

ook binnen de reguliere opleidingen

dat gehuisvest is in gebouw De Es.

waarin je je onderdompelt in

bieden we veel extra’s zodat je bij ons

Het Start College zorgt voor een

de wereld van techniek.

zelf kunt kiezen hoe jij je opleiding
indeelt, passend bij jouw interesses.

geleidelijke overgang van de basis-

Bouw en programmeer je eigen robot, of maak een slimme app.

HONDSRUG
COLLEGE

Kortom, ontdek de wereld van techniek, ondernemen en ICT op het
Hondsrug College. Het bedrijfsleven schreeuwt om vakmensen.
Het Hondsrug College biedt de opleidingen die je hiervoor nodig hebt.

school naar het voortgezet onderwijs.

ICT lyceum (havo/vwo)
Onder schooltijd robots bouwen, een

iPad

Vakcollege (vmbo)

website maken of de geheimen van de

Alle boeken kunnen aan de kant.

Op onze school word je in het vakcollege

digitale snelweg ontdekken. Het kan

Die heb je niet meer nodig. Als eerste

opgeleid tot vakman of vakvrouw.

op het ICT lyceum van het Hondsrug

school in Nederland is het Hondsrug

Al in het eerste schooljaar kun je

College. Je wordt hier voorbereid

College enkele jaren geleden

kiezen voor vier richtingen:

op een digitale toekomst waarin

overgestapt op onderwijs via de iPad.

-

economie en ondernemen

bijvoorbeeld de zelfrijdende auto,

Als leerling krijg je de iPad bij het

-

media, vormgeving en ICT

de zorgrobot en big data een

begin van je studie uitgereikt.

-

techniek

belangrijke rol spelen.

-

zorg & welzijn

Vanaf het begin krijg je meteen veel

Technasium (havo/vwo)

praktijklessen. Lekker bezig zijn dus!

Nieuwsgierig zijn, alles willen weten
en ontdekken zijn de pijlers van de

Talentenstroom

technasiumopleiding. Ervaring doe

Bij ons kun je doen waar je echt heel

je op via projecten en opdrachten

goed in bent. Is wiskunde voor jou

die onder meer bedacht zijn door

bijvoorbeeld een eitje of heb je

bedrijven en overheden, zoals

een dubbele talenknobbel?

bijvoorbeeld gemeenten en provincies.

' HIER WORDT
OP MAAT GESNEDEN
ONDERWIJS
GEGEVEN '
Sander Dekker,
voormalig staatssecretaris

ec h t
dit is
ole
perco
u
s
n
ee

van Onderwijs,

‘

schoo

Cultuur en Wetenschap

‘

l

er
ugklass

iaste br

ous
Een enth

Aanbod
Emmalaan 25, Emmen

vakcollege / Mavo Met! (mavo, mavo+, mavo Bèta Challenge) / havo / vwo /

Van Heeckerenlaan 2 / 7742
AB /Coevorden
T (0591) 65 79 79, Elocatie
info@hondsrugcollege.nl
vwo+
ondernemend leren / technasium / gymnasium / Anglia / ICT Lyceum /
www.hondsrugcollege.nl
T 0524 593800 / E info@sgdnv.nl begaafdheidsprofielschool / Research & Development (R&D) / Vecon

www.denieuweveste.nl

Business School / JetNet school / Universumschool / Intermezzo / BSM klas
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De nieuwe veste

DE
NIEUWE VESTE,
DAT DOE JIJ!

#WATDOEJIJ
‘Weet jij al wat je later wilt worden?’ Deze vraag
hoor je vaak. Het antwoord is niet voor iedereen even

DE
NIEUWE
VESTE

gemakkelijk. Wat je in ieder geval nodig hebt, is een
school om je doel te bereiken. Kom kijken hoe het
bij ons is en wat jouw mogelijkheden zijn!

Groot én klein

het heerlijk rustig en kom je weer tot

de sfeer goed is en of je je veilig kunt

Onze school is een stuk groter dan je

jezelf. Dat voelt goed!

voelen. We vragen deze dingen ook
aan je ouders. En als er iets verbeterd

basisschool. Toch voelt het van binnen

kan worden, doen we dat ook echt.

niet groot. In de eerste en tweede

LOB

klas heb je een aparte fietsenstalling,

Je krijgt veel nieuwe vakken en één

ingang en pauze. Je komt elkaar en je

daarvan is LOB. LOB is de afkorting van

Leuk, leuker, leukst

docenten op de gang tegen en leert

loopbaanoriëntatie en –begeleiding.

Onze school wordt iedere dag leuker!

iedereen goed kennen.

Tijdens de LOB-uren ontdek je wie je

Daarvoor hebben we leslokalen

bent en wat je leukt vindt. LOB kun

én moderne leerplekken voor de

De dakpanklas

je krijgen van je mentor, de decaan

talen, beeldende vorming, ICT,

Bij ons kom jij in een dakpanklas.

of de docent. Je gaat aan de slag met

techniek en theorie. Er zijn gezellige

Dat is een klas met les op twee

beroepen en vervolgopleidingen en

schoolfeesten en je kunt deel gaan

niveaus. De dakpanklas zorgt ervoor

zoekt uit wat bij jou past.

uitmaken van de schoolradiocrew.
Je kunt korting krijgen bij Theater

dat voor jou de les interessant is. Je
leert op je eigen niveau in je eigen

Boek, tablet, chromebook, laptop

Hofpoort en goedkoper zwemmen bij

tempo. En je kunt laten zien welk

Je gebruikt je leerboek en je tablet

De Huttenheugte in Dalen. Wil jij graag

niveau bij jou past. Dit zijn onze

in de les. En er zijn chromebooks en

meer Engels, Duits of Frans? Dat kan

klassen: praktijkonderwijs, bb/kb, kb/

laptops in het lokaal. Thuis is je tablet

met Anglia, Goethe-certificaat of DELF.

mavo, mavo/havo, havo/atheneum,

een goed hulpmiddel. Je huiswerk

atheneum/gymnasium.

staat online in SOMtoday. En je

Open dag

vindt daar allerlei video’s en extra

Kom met je ouders naar onze open dag

Je mentor ondersteunt

lesmateriaal van de vakken. Oudere

op donderdag 17 januari 2019! Daar

Met je mentor praat je over hoe

leerlingen weten vaak heel goed met

zie en ontdek je alles: de zes vmbo-

het met je gaat. Heb je meer les

welke vragen je zit. Daarom maken

profielen, het Litterarum, het Labyrint,

nodig van de vakdocent? Of van de

zij filmpjes met een uitleg.

het technasium, de sporthal, maar
bovenal de mensen. Zij vertellen graag

dyslexiespecialist? Loopt het thuis
even wat minder? Je mentor weet de

Geef ons een cijfer

hoe ze samen met jou willen gaan

weg naar extra hulp en ondersteuning

Op een school krijg je cijfers, ook bij

werken aan je toekomst. En kijk alvast

voor jou. Dat kan zijn met de inzet van

ons. Omgekeerd mag jij ons een cijfer

op denieuweveste.nl!

specialisten, een aparte ruimte voor

geven. Wij vragen onze leerlingen

toetsen of de Pitstop. In de Pitstop is

wat ze vinden. Hoe de lessen zijn, of

locatie Van Heeckerenlaan 2

Aanbod

locatie
Heeckerenlaan 2 / 7742 AB Coevorden
praktijkonderwijs / beroepsgerichte leerwegen basis en kader /
7742
AB Van
Coevorden
0524 59
593800
info@sgdnv.nl
TT(0524)
38 00,/EEinfo@sgdnv.nl

gemengde leerweg / mavo / havo / atheneum /

www.denieuweveste.nl
www.denieuweveste.nl

gymnasium / technasium

RSG Ter Apel
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GOEDE START
VOOR LATER

Niet heel groot…

duidelijk, zodat jij altijd precies weet

voor gezond want wie gezond is, voelt

Onze school is niet zo’n heel grote

wat er van jou wordt verwacht.

zich lekker. En die leert en werkt beter
en gemakkelijker. Daarom bieden

Leren moet ook leuk zijn. Want leuk maakt leren makkelijker.

school. Daardoor kennen wij al onze
leerlingen goed. Wij weten wie jij

…maar wel heel goed…

wij veel gelegenheid voor sport en

Wie je ook bent, bij ons mag je jezelf zijn. En bij ons leer je

bent, waar jij enthousiast van wordt

RSG Ter Apel is een goede school.

bewegen.

en waarvan helemaal niet.

Leerlingen geven via enquêtes aan dat

meer over wat jij interessant en boeiend vindt. RSG Ter Apel
biedt heel goed onderwijs, zodat jij straks helemaal
klaar bent voor je toekomst.

RSG
TER APEL

ze zeer tevreden zijn. Dit blijkt ook uit

…en nog veel meer!

Ook weten wij waar je goed in bent

de examenresultaten van de afgelopen

Ook is er volop ruimte voor leuke

en waarover je nog veel kunt leren.

jaren. Elk jaar één of meer opleidingen

leerzame activiteiten zoals debat,

Jij moet je thuis voelen in een veilige

met 100% geslaagden. En wij zijn

theater, muziek, drama, sport,

leeromgeving, dat is belangrijk.

goed in het onderwijs van nu. Alle

culturele vorming, schoolfeesten,

leerlingen in klas 1 gebruiken tijdens

gala en jaarlijks een talentenjacht.

…en niet heel klein…

de les een eigen device (laptop of

Want wij willen dat jij je goed voelt!

Met ongeveer duizend leerlingen

tablet). Hiervoor hebben wij in school

zijn wij ook geen heel kleine school.

een supersnel wifinetwerk.

Daardoor hebben wij voor alle vakken
voldoende goede leraren die jou kunnen

…en heel gezond...

helpen als je die hulp nodig hebt.

RSG Ter Apel is een Gezonde School.

Niemand is gelijk. Bij ons krijg je precies

Dat zie je aan het eten en drinken dat

de begeleiding die bij jou past, om het

te koop is in de schoolkantine. Ook zijn

beste uit jezelf te halen. Wij zijn heel

wij een rookvrije school. Wij kiezen

PERSOONLIJK
KLEINSCHALIG

Leerl ingen

on tw ikk el en

ei g en t al en t en

Aanbod
Oude weg 41, 9561 LB Ter Apel

vmbo BWI, PIE, M&T en Zorg & Welzijn

T (0599) 58 12 26, E info@rsgterapel.nl

mavo / havo / vwo / isk

www.rsgterapel.nl

sportklas / kunstklas en ICT-college

Terra emmen
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VEELZIJDIG
GROEN ONDERWIJS!
Zoek jij een school waar je helemaal jezelf kunt zijn? Waar je veel leert over
natuur, dier, voeding en techniek? Dan is Terra Emmen echt iets voor jou.
Onze school is gevestigd aan de Huizingsbrinkweg. Je kunt bij ons naar
het vmbo-groen en het Groene Lyceum. Bij Terra Emmen kun je terecht
voor veelzijdig groen onderwijs!

st the ori e
Bij Ter ra Em me n heb ik naa
cht en. Dat
ook vee l pr akt isc he op dra
vee l van !
vin d ik fij n en ik lee r er
n

Terra Emme
Annemarie, leerling

BIJ
TERRA
EMMEN

Vmbo-groen

Het Groene Lyceum

Sportklas

Bij Terra Emmen kun je naar het vmbo-

Kun jij goed leren maar wil je ook

Sport is belangrijk bij Terra Emmen.

groen. Je kunt kiezen uit verschillende

graag praktisch bezig zijn? Dan kun

In elk seizoen sporten we binnen én

leerwegen: de basisberoepsgerichte

je bij Terra Emmen naar het Groene

buiten. En er is meer… we doen vaak

leerweg, de kaderberoepsgerichte

Lyceum. Het Groene Lyceum is voor

mee aan sportieve activiteiten zoals

leerweg en de gemengde leerweg

leerlingen met een TL havo/havo of

‘I Run 2 be Fit’ in Klazienaveen en

(met mogelijkheid om je TL diploma

havo/vwo advies die ook kiezen voor

Terra Coppa (een voetbaltoernooi

te halen). Natuurlijk ben je benieuwd

een praktijkgerichte leeromgeving:

tegen andere leerlingen van Terra).

waarom vmbo-groen echt iets voor

• Je hebt niet alleen theorie, maar ook

Voor de echte sportieveling hebben

jou is:

veel boeiende projecten en praktijk

we binnen het vmbo-groen ook een

• Je bent veel buiten bezig en leert

vakken. Veel doen dus!

Sportklas. Je krijgt extra sporturen

• Je doet verschillende projecten met

van alles over de natuur en de
wereld. Naast dus de lessen in het

sporten zoals schaatsen, klimmen,

je klasgenoten.

mountainbiken en nog veel meer.

• Je mag veel zelf organiseren en

klaslokaal ga je er veel op uit. De
natuur is namelijk heel belangrijk

plannen.
Op jouw lijf geschreven

• Bij ons ontdek je van alles over

bij ons. Lekker groen dus.
• Je kunt hier van alles doen. Muziek,

waarbij je kennis maakt met leuke

Er wordt bij Terra veel gewerkt met

interessante beroepen.

een eigen laptop. Je leert dus niet

sport, gezondheid, natuur, dier,
cultuur of techniek: jij kiest wat je

Het Groene Lyceum duurt zes jaar,

alleen vanuit de boeken. Met de

leuk vindt. Laat je verrassen en

maar je hebt de mogelijkheid om

laptop kun je de lesstof digitaal

uitdagen.

het in vijf jaar af te ronden. Dit is

bekijken en op je eigen niveau en

• Je krijgt een goede mix van theorie

afhankelijk van jouw eigen tempo

in jouw eigen tempo bestuderen.

en praktijk. Dus leuke praktische

van werken en leren én de keuzes

Op jouw lijf geschreven dus!

projecten, dan weer even in de

die je in de leerroute maakt.

boeken én in de bovenbouw stages.
Interessant en leerzaam!

OPEN
DAG!

KOM JIJ OOK OP
ONZE OPEN DAG
OP 16 JANUARI?
JE BENT VAN
HARTE WELKOM!

Aanbod
Huizingsbrinkweg 9, 7812 BK Emmen

Vmbo-groen:

T (0591) 61 73 44, E emmen@voterra.nl

basisberoepsgerichte leerweg / kaderberoepsgerichte leerweg

emmen.voterra.nl

gemengde leerweg / diploma theoretische leerweg
Het Groene Lyceum:
De andere route naar het hbo.

OPDC zuidoost-drenthe
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KLEINSCHALIG,
VEILIG EN
VERTROUWD

ONDERSTEUNING
OP MAAT

OPDC Arrangement

volgen op de Onderwijslocatie een

ook voor het OPDC. De aanwezige

Het OPDC is een Orthopedagogisch en

traject waarin zij de basisvorming van

expertise van onder andere

Didactisch Centrum, een voorziening

het regulier vmbo onderwijs volgen,

orthopedagogen en psychologen

opgericht door het samenwerkingsver-

met leerwegondersteuning op een

wordt intern en extern ingezet. Op

band Voortgezet Onderwijs Zuidoost

basisberoeps (BB), kaderberoeps (KB)

de Onderwijslocatie wordt aan alle

Drenthe. Het OPDC heeft een Onder-

of het theoretische leerwegniveau (TL).

klassen een eigen orthopedagoog
of psycholoog gekoppeld ter

wijslocatie, een Expertisecentrum en

OPDC

een Tussenvoorziening. De leerlingen

De leerlingen die in aanmerking komen

ondersteuning. De dyslexiespecialisten

die op het OPDC worden toegelaten

voor onderwijs en ondersteuning op

begeleiden intensief de dyslectische

krijgen een ontwikkelingsperspec-

de onderwijslocatie van het OPDC,

leerlingen van het OPDC.

tiefplan. Hierin staat het verwachte

worden na een toelatingsonderzoek en

uitstroomniveau van de leerling be-

een intakeprocedure toegelaten.

Tussenvoorziening
Naast de Onderwijslocatie

schreven. Ook wordt hierin beschreven
welke ondersteuning en begeleiding

Expertisecentrum

worden op het OPDC ook tijdelijke

de leerling nodig heeft of zal krijgen

Het Expertisecentrum verricht onder

maatwerktrajecten aangeboden in een

om dit uitstroomniveau te halen.

andere psychologisch en didactisch

aparte voorziening. De leerlingen die

onderzoek bij leerlingen die vanuit

in deze voorziening worden geplaatst,

Het OPDC bestaat onder andere uit een kleinschalige Onderwijslocatie, die de leerlingen

Onderwijslocatie

groep 8 van de basisschool aangemeld

krijgen onderwijs en ondersteuning op

Alle leerlingen die op de

worden (het Schoolverlaters-

basis van een hulpvraag die is ontstaan

een veilige en vertrouwde omgeving biedt. De individuele ontwikkelingslijnen van leerlingen

Onderwijslocatie van het OPDC

onderzoek). Daarnaast verzorgt

vanuit het reguliere VO. Leerlingen

onderwijs en ondersteuning krijgen

het Expertisecentrum onder andere

worden na een intakeprocedure

aangeboden, staan ingeschreven

de onderzoeken naar dyslexie

toegelaten.

bij één van de scholen van het

en dyscalculie voor het gehele

samenwerkingsverband. Leerlingen

samenwerkingsverband en dus

worden zo goed mogelijk hersteld en/of gecompenseerd. Dit gebeurt door orthodidactische,
orthopedagogische en psychologische ondersteuning. Na het verlaten van de Onderwijslocatie
zijn leerlingen zelfredzaam binnen een reguliere setting in het voortgezet onderwijs.

Onderwijslocatie

Tussenvoorziening

OPDC Zuidoost-Drenthe

Expertisecentrum

OPDC Zuidoost-Drenthe

Zuidoost-Drenthe

SWV VO 22.02

O n de r s t eu n in

SWV VO 22.02

SWV VO 22.02

Aanbod

g

en b eg el ei di n
g

Angelsloërdijk 13a, 7822 HK Emmen

Vmbo Lwoo op aparte locatie

T (0591) 61 29 89, E info@opdc-zodrenthe.nl

- Basisberoepsgerichte leerweg

www.opdc-zodrenthe.nl

- Kaderberoepsgerichte leerweg
- Theoretische leerweg

pro emmen

TROTS
OP ONZE
SCHOOL!
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PRO
EMMEN

Ons doel

Ons stagebureau zoekt dan samen met

We verzorgen creatieve lessen en je

De belangrijkste doelen van PRO

jou een geschikt stagebedrijf. Vanaf

bezoekt musea en theater-

Emmen zijn dat:

leerjaar vier loop je meerdere dagen

voorstellingen.

. Je later de school verlaat en een 		

per week stage.
Certificaten en diploma’s

baan hebt gevonden.
PRO Emmen heeft een woon-/trai-

Bij ons haal je certificaten en branche-

gaan wonen, werken en dat je weet

ningshuis in Emmen. In het woonhuis

erkende diploma’s. Veel van deze

hoe je je vrije tijd gaat invullen.

leer je, onder begeleiding van een

opleidingen worden aangeboden

docent, hoe je later zelfstandig kunt

op mbo niveau-1.

. Je later zo zelfstandig mogelijk kunt

PRO Emmen, voor wie?

wonen.

Om toegelaten te worden tot PRO
Emmen heb je een toelaatbaarheids-

De vakken

verklaring nodig. Na onderzoek op

Je volgt naast de theoretische vakken

leermogelijkheden- en resultaten

veel praktijkvakken zoals:

blijkt dat praktijkonderwijs voor jou

• Houtbewerking / schilderen /

de beste schoolkeuze is. Bij ons leer je
meer in de praktijk dan uit de boeken.

metselen
• Metaalbewerking / fietstechniek
• Algemene technieken

Opbouw van de school

• Detail / Logistiek

Tijdens de eerste drie schooljaren

• Groenvoorziening / Plant & Dier / 		

volg je alle praktijk- en theorievakken.

n
same

werk

w
aan jou

t o e ko m s

t

Bloemschikken

We gaan samen ontdekken wat je leuk

• Koken / Catering / Zorg & Welzijn

vindt en waar jouw talenten liggen. In

• Uiterlijke verzorging

het derde leerjaar wordt, o.a. op ons

• Textiele werkvormen

Arbeids-trainingscentrum, gekeken

• Schoonmaak

of je klaar bent voor stage.

• Baliewerkzaamheden

en
PRO Emmen werkt samen met jou aan je
toekomst. Op weg naar zelfstandigheid
en een baan als je de school verlaat.
Er wordt aandacht besteed aan werken,

POSITIEF
RESPECTVOL
ONTDEKKEND

wonen, vrije tijd en burgerschap.
Naast de theorievakken geven we veel
praktijklessen. PRO staat bij ons voor
Positief, Respectvol en Ontdekkend.

Ullevi 22, 7825SE Emmen

Aanbod

T (0591) 61 33 10, E info@pro-emmen.nl

Praktijkonderwijs

www.pro-emmen.nl
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Ga voor meer informatie over en/of aanmelding voor
deze activiteiten naar de website van de betreffende

bezoek de

school. De adresgegevens staan op de pagina van de
school in dit magazine.

scholen

Carme lcoll ege Emme n

esd al col leg e

Oosterstraat (Emmen)

Esdal Informatief *

dinsdag 6 november 2018

19.00 uur

Esdal Vakcollege Emmen

Esdal Informatief *

dinsdag 6 november 2018

19.00 uur

Boermarkeweg (Emmen)

Esdal Informatief *

woensdag 7 november 2018

19.00 uur

Klazienaveen

Esdal Informatief *

maandag 12 november 2018

19.00 uur

Oosterhesselen

Esdal Informatief *

woensdag 14 november 2018

19.00 uur

Borger

Esdal Informatief *

donderdag 15 november 2018

19.00 uur

Klazienaveen

open dag

dinsdag 29 januari 2019

15.00 - 20.00 uur

Borger en Oosterhesselen

open dag

dinsdag 29 januari 2019

18.30 - 20.30 uur

Boermarkeweg (Emmen),

open dag

woensdag 30 januari 2019

14.00 - 20.00 uur

voorlichting verrijkt vwo

dinsdag 12 februari 2019

19.30 uur		

woensdag 13 februari 2019

13.30 - 15.45 uur

woensdag 27 februari 2019

13.30 - 15.45 uur

Esdal Vakcollege Emmen,

				
Informatieavond voor ouders/verzorgers

woensdag 21 november 2018		

19.30 - 21.30 uur

Doemiddag voor leerlingen groep 8

woensdag 28 november 2018		

13.45 - 15.45 uur

Talentencentra meeloopdagen

maandag 10 t/m donderdag 13 december 2018		

08.00 - 10.00 uur

Talentencentra ouderavond

donderdag 13 december 2018		

19.30 - 21.30 uur

Doe- en informatieavond voor ouders en leerlingen

donderdag 17 januari 2019		

19.30 - 21.30 uur

Doemiddag voor leerlingen groep 8

vrijdag 25 januari 2019		

13.45 - 15.45 uur

Open huis

woensdag 6 februari 2019		

14.00 - 21.00 uur

Terra Emmen

Oosterstraat (Emmen)
Oosterstraat (Emmen)

‘gymnasium en excellentie’
Borger, Oosterhesselen,

doemiddag voor leerlingen

Oosterstraat (Emmen),

groep 8

Boermarkeweg (Emmen),
Esdal Vakcollege Emmen,
Klazienaveen
Oosterstraat (Emmen) ,

doemiddag voor leerlingen

Boermarkeweg (Emmen),

groep 8		

Klazienaveen		
* Esdal Informatief is een voorlichtingsavond voor ouders/verzorgers en leerlingen in groep 8		

Doemorgen en Doemiddag voor leerlingen groep 8

dinsdag 13 november 2018

v.a. 8.45 en 13.30 uur

Doemiddag voor leerlingen groep 8

woensdag 21 november 2018

v.a. 13.30 uur

Voorlichtingsavond ouders groep 8

maandag 26 november 2018

v.a. 19.30 uur

Doemorgen voor leerlingen groep 8

donderdag 29 november 2018

v.a. 8.45 uur

Open Dag Terra Emmen

woensdag 16 januari 2019

15.00 - 21.00 uur

Voorlichtingsavond ouders groep 8

maandag 25 februari 2019

19.30 uur

Doemiddag voor leerlingen groep 8

woensdag 27 februari 2019

v.a. 13.30 uur

PRO EMMEN

Open Dag

woensdag 13 februari 2019

RSG Ter Apel, Ter Apel

RSG-clinic* (voor alle leerlingen groep 8)
OPDC

14.00 - 16.30 en 18.00 - 20.00 uur

donderdag 15 november 2018

9.00 - 13.00 uur

donderdag 22 november 2018
Voorlichting voor ouders van leerlingen in groep 8

Voor meer informatie over het OPDC kunt u altijd individueel een afspraak maken met de school

donderdag 13 december 2018

19.00 uur

donderdag 10 januari 2019
dinsdag 22 januari 2019
Hondsrug college, Emmen

Open huis

zaterdag 26 januari

10.00 - 15.00 uur

Voorlichting voor ouders van leerlingen in groep 8

maandag 4 februari 2019

19.00 uur		

Doe-middag* (voor leerlingen groep 8)

woensdag 6 februari 2019

13.00 - 15.30 uur

Voorlichting voor ouders van leerlingen in groep 8

woensdag 27 februari 2019

19.00 uur

Gebouw De Es

open voorlichting voor ouders/verzorgers van leerlingen in groep 8

dinsdag 13 november 2018

19.30 uur

Gebouw De Es

open voorlichting voor ouders/verzorgers van leerlingen in groep 8

donderdag 29 november

19.30 uur

Alle gebouwen

open Dag

woensdag 9 januari 2019

14.00 - 21.00 uur

Gebouw De Marke

doe- en informatieavond voor leerlingen groep 8 en hun ouders/
donderdag 7 februari 2019

18.30 uur

dinsdag 12 februari 2019

18.30 uur

DNV Discovery
Open dag

Van Heeckerenlaan 2 Coevorden
Van Heeckerenlaan 2 Coevorden

november 2018
		
donderdag 17 januari 2019

dinsdag 12 februari 2019

18.30 uur

Cultuurmiddag groep 8

Van Heeckerenlaan 2 Coevorden

woensdag 6 februari 2019

dinsdag 12 februari 2019

18.30 uur

Informatieavond PRO Coevorden

Van Heeckerenlaan 2 Coevorden

dinsdag 12 februari 2019

Informatieavond gymnasium eerste jaar

Van Heeckerenlaan 2 Coevorden

woensdag 13 februari 2019

dinsdag 12 februari 2019

18.30 uur

Dag van de techniek groep 7

Van Heeckerenlaan 2 Coevorden

vrijdag 8 maart 2019

donderdag 14 februari 2019

18.30 uur

verzorgers over het ICT Lyceum
Gebouw De Brink

doe- en informatieavond voor leerlingen groep 8 en hun ouders/
verzorgers over het vakcollege techniek

Gebouw De Brink

doe- en informatieavond voor leerlingen groep 8 en hun ouders/
verzorgers over het vakcollege zorg en welzijn

Gebouw De Brink

doe- en informatieavond voor leerlingen groep 8 en hun ouders/
verzorgers over het vakcollege media, vormgeving en ICT

Gebouw De Brink

doe- en informatieavond voor leerlingen groep 8 en hun ouders/
verzorgers over het vakcollege economie en ondernemen

Gebouw De Es

zaterdag 9 maart 2019

DNV Experience

Piet Heinstraat 1 Hardenberg

dinsdag 15 januari 2019

DNV Experience

Piet Heinstraat 1 Hardenberg

woensdag 16 januari 2019

doe- en informatieavond voor leerlingen groep 8 en hun ouders/

Informatieavond doelgericht leren

Piet Heinstraat 1 Hardenberg

maandag 21 januari 2019		

verzorgers over het technasium

Open dag doelgericht leren

Piet Heinstraat 1 Hardenberg

woensdag 30 januari 2019 			

doe- en informatieavond voor leerlingen groep 8 en hun ouders/
doe- en informatieavond voor leerlingen groep 8 en hun ouders/
verzorgers over het vwo (atheneum, gymnasium, vwo+)

Gebouw De Marke

De Nieuwe Veste Coevorden

			

verzorgers over de mavo en het havo
Gebouw De Marke

* Voor meer informatie of aanmelden verwijzen wij u door naar onze website. Ook kunt u mailen naar info@rsgterapel.nl

dinsdag 26 februari 2019
donderdag 28 februari 2019

Voor alle activiteiten, uitgezonderd onze Open Dag, verzoeken wij u om u aan te melden via onze website: www.hondsrugcollege.nl

18.30 uur
18.30 uur

			
Voor tijden van de activiteiten zie website: www.nieuweveste.nl

Heel ve
el succ
es

met jou
w scho
ol

keuze!

Wendeling 59

Esdal College Centraal Bureau

Emmalaan 25, Emmen

locatie Van Heeckerenlaan 2

7824 TB Emmen

Angelsloërdijk 13b,

T (0591) 65 79 79

7742 AB Coevorden

T (0591) 62 28 70

7822 HK Emmen

E info@hondsrugcollege.nl

T (0524) 59 38 00

E info@carmelemmen.nl

T (088) 00 09 600

www.hondsrugcollege.nl

E info@sgdnv.nl

www.carmelemmen.nl

E info@esdalcollege.nl

www.denieuweveste.nl

www.esdalcollege.nl

Onderwijslocatie
OPDC Zuidoost-Drenthe
SWV VO 22.02

Oude Weg 41

Huizingsbrinkweg 9

Angelsloërdijk 13a

Ullevi 22

9561 LB Ter Apel

7812 BK Emmen

7822 HK Emmen

7825 SE Emmen

T (0599) 58 12 26

T (0591) 61 73 44

T (0591) 61 29 89

T (0591) 61 33 10

E info@rsgterapel.nl

E emmen@voterra.nl

E info@opdc-zodrenthe.nl

E info@pro-emmen.nl

www.rsgterapel.nl

emmen.voterra.nl

www.opdc-zodrenthe.nl

www.pro-emmen.nl

