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WELKOM op het
Dollard College!
ZIT JE IN GROEP 8 VAN DE BASISSCHOOL?

Welke vestiging jij ook kiest, het Dollard College

DAN GA JE BINNENKORT OP ZOEK NAAR

is een leuke en gezellige school waar jij je vast

EEN NIEUWE SCHOOL. EEN NIEUWE SCHOOL

en enthousiaste docenten. De kans is groot dat er

IS BEST SPANNEND. ALLES IS NIEUW EN
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Betrokken en enthousiaste docenten

ANDERS.

gauw thuis zult voelen. We hebben betrokken
meer kinderen van jouw basisschool naar toe gaan.

Waar ben jij goed in?
Op het Dollard College weten de leraren wie
je bent en waar je goed in bent. Wij laten jou
ontdekken wat je goed kunt, of juist waar je beter

Het Dollard College is een scholengemeenschap

in wilt worden. Wij geven onderwijs dat past bij jou

in Oost-Groningen en heeft schoolgebouwen

en bij jouw mogelijkheden en talenten. Dit vinden

in Bellingwolde, Oude Pekela, Winschoten

wij heel belangrijk.

en Woldendorp. Wij noemen die gebouwen
vestigingen. Het Dollard College heeft zeven
vestigingen: Bellingwolde, Bovenburen,
Campus Winschoten, Hommesplein, Pekela, PrO
Winschoten en Woldendorp. Wij willen je graag
helpen bij het kiezen van jouw nieuwe school.

Welk onderwijs biedt het Dollard
College?
Het Dollard College biedt de volgende

Meer info
over ons onderwijs:
www.dolla rdcollege.nl

mogelijkheden: vwo (gymnasium, atheneum),
vwo tto (tweetalig onderwijs), havo, vmbo,
praktijkonderwijs, het schakeltraject PrOvmbo en ISK. Wij werken met verschillende
onderwijsconcepten, zoals Dalton en
Kunskapsskolan.

Dollard College
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Het onderwijs
De onderbouw

De bovenbouw

Als je op het Dollard College begint, kom je in

Tijdens de twee jaren in de onderbouw bepalen

de onderbouw. Dit zijn de eerste twee jaren van

we samen met jou en je ouders/verzorgers

de school. In de onderbouw kijken de leraren altijd

welke opleiding het beste bij jou past. Na de

naar wat jij kunt. We kijken goed naar je talent

onderbouw kom je in de bovenbouw.

en zien wat jouw mogelijkheden zijn. Dan werk je

In de bovenbouw oriënteer jij je op je verdere

altijd op jouw eigen niveau en in jouw eigen

opleiding en loopbaan.

tempo.
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Goede doorstroom

Welk onderwijs
bieden we?
HAVO/VWO

“Vwo tto is a wonderful
way to lea rn English and
connect with the
world!”

Havo

Vwo tto

De afkorting havo staat voor hoger algemeen

TTO staat voor Tweetalig onderwijs. Vind je

voortgezet onderwijs. De opleiding duurt in totaal

Engels leuk? Ben je nieuwsgierig en kun je goed

Met de meeste vakken begin je al in de eerste klas.

Op onze scholen kun je starten met de onderbouw

vijf jaar. Met een havodiploma kun je doorstromen

samenwerken? Dan kun je met een vwo advies

Er zijn vakken die je pas in het tweede of derde

van het vwo, havo, vmbo tl of vmbo kb en bb.

naar het hbo. Voor havoleerlingen bieden we

terecht op tto. Om toegelaten te worden doe je

leerjaar krijgt. Voor sommige vakken moet je leren.

Afhankelijk van je opleiding kun je deze afmaken

mogelijkheden om op te stromen naar het vwo.

een speciale test en een intakegesprek. De lessen

Dan gaat het dus om het kennen en begrijpen van

op jouw vestiging of je vervolgt jouw opleiding op

de leerstof. Ook leer je om iets te doen, zoals een

een andere vestiging van het Dollard College. Lees

Vwo

onderzoek met de microscoop of iets vertellen in

meer hierover op de vestigingspagina’s.

De afkorting vwo staat voor voorbereidend

jaar rond je tto af maar je kunt daarna nog wel een

wetenschappelijk onderwijs. De opleiding duurt

speciaal English+ programma volgen.

het Engels of Frans.

in tto zijn veelal in het Engels en je werkt bij
verschillende vakken aan projecten. In het derde

in totaal zes jaar. Met een diploma van het vwo kun

“Als je moeite hebt
met een bepaald vak
kun je extra begeleiding
krijgen."

je doorstromen naar de universiteit. Ook geeft
het diploma toegang tot het hbo.
We stimuleren je een kritische houding te
ontwikkelen: wat weet ik en hoe kom ik iets te
weten. Er zijn mogelijkheden om aan projecten te
werken waarbij verschillende vakken samenkomen.
Je leert hoe je de opgedane kennis kunt integreren
en toepassen in de praktijk.

Gymnasium
Als je extra uitdaging wil, dan kun je voor het
gymnasium kiezen. Dit is een opleiding voor
iedereen die iets extra's aankan en nieuwsgierig
is. Hier leer je over de taal van de oude Romeinen
en over het gekke alfabet van de Grieken. Het
gymnasium start in leerjaar 3.
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"Je leert vanuit echte
praktijksituaties. Denk
bijvoorbeeld aan stages en
bedrijfsbezoeken!"
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VMBO TL/GL (THEORETISCHE
EN GEMENGDE LEERWEG)

"Ontdekken waar je
goed in bent, daar krijg je
alle ruimte voor bij
vmbo tl en gl."

De opleiding vmbo tl/gl duurt in totaal vier
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VMBO KB/BB (BEROEPSGERICHTE
LEERWEG)
Het vmbo kb/bb bereidt je voor op het mbo. Wij

We vinden het belangrijk dat je je veilig en fijn

jaar en bereidt je voor op het mbo (middelbaar

We zorgen dat je in een klas komt waarin je je fijn

bieden zowel de kaderberoepsgerichte leerweg

voelt in de klas. En dat er tijdens het schooljaar

beroepsonderwijs). Bij de theoretische leerweg

voelt en helpen je met hoe je het beste kunt leren.

(kb) als de basisberoepsgerichte leerweg (bb). Met

niet teveel veranderingen zijn. Hierdoor kan jij je

volg je vooral theorie en bij de gemengde leerweg

Samen gaan we bepalen welke leerbehoeftes je

een diploma voor vmbo kb kun je doorstromen

volledig concentreren op de lessen en je taken.

volg je naast de theorie ook een beroepsgericht

hebt en passen het onderwijs daarop aan. Zodat

naar de vak- en middenkaderopleidingen

Dit doen we door kleine groepen te maken.

vak. Met een diploma voor vmbo tl/gl kun je

jij je zo goed mogelijk kan ontwikkelen en je

niveau 3 of 4 op het mbo. Met een diploma

Ook zorgen we ervoor dat je zoveel mogelijk

doorstromen naar een vakopleiding op niveau

successen kunt vieren.

voor vmbo bb kun je doorstromen naar de

dezelfde docent hebt. We letten goed op wat

basisberoepsopleidingen niveau 2 op het mbo.

jouw leerbehoeftes zijn en helpen je hoe je het

3 of middenkaderopleidingen op niveau 4 van
het mbo. Een vmbo tl diploma geeft ook toegang

We doen dit onder andere door te werken en leren

beste kan leren. Zo kun jij jezelf zo goed mogelijk

tot het vierde leerjaar van het havo als aan de

in projecten, waarbij vakken samen komen. Verder

ontwikkelen en ontdekken wie je bent en wat bij je

voorwaarden wordt voldaan.

is er veel aandacht voor een gezonde leefstijl

past. Ook worden er mogelijkheden geboden om

en zorgen we ervoor dat we goede contacten

eventueel op te stromen. Je ontdekt je talenten en

onderhouden met je ouders/verzorgers.

laat die groeien!
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De basisschool overlegt met de praktijkschool of
jij in aanmerking komt voor het praktijkonderwijs.
De orthopedagoog doet een onderzoek naar

En verder bieden wij...

jouw intelligentie en de basisschool naar jouw
leervorderingen. Als jij in aanmerking komt voor
het praktijkonderwijs wensen we je een warm

Daltononderwijs

vak les op het niveau dat bij jou past en je maakt

welkom op onze school!

Op de vestiging Woldendorp wordt volgens de

zelf de keuze op welke manier je een doel wilt

daltonwerkwijze gewerkt. Met daltononderwijs

behalen. Kunskapsskolan kun je op vestiging

is er meer aandacht voor samenwerken, hoe je

Bellingwolde volgen. Kijk op pagina 14 voor

Is de stap naar het vmbo (nog) te groot? Dan

keuzes maakt en hoe je moet plannen. Jij kiest

meer informatie.

bestaat er de mogelijkheid om in het schakeltraject

jouw leerroute en bent verantwoordelijk voor

PrO-vmbo geplaatst te worden. Dit traject duurt

je eigen schoolwerk. Je werkt zelfstandig of in

Sterk Techniek Onderwijs

twee jaren waarin je veel ondersteuning krijgt om

groepjes en maakt keuzes die bij jou passen. Via de

Een aantal vestigingen van het Dollard College

goed door te kunnen stromen naar het derde jaar

daltonbrief vertel je hoe jouw leerproces verloopt.

en het bedrijfsleven werken samen om leerlingen

van het vmbo of naar het praktijkonderwijs.

Verderop in deze brochure, op pagina 18, vind je

enthousiast te maken voor de techniek. Vanuit dit

hierover meer informatie.

project wordt er op de vestigingen geïnvesteerd

Schakeltraject PrO-vmbo
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ISK (INTERNATIONALE
SCHAKELKLAS)
PRAKTIJKONDERWIJS

Woon jij nog maar kort in Nederland en moet je
de taal nog leren? Dan kun je bij ons terecht in de

In het praktijkonderwijs word je voorbereid op

internationale schakelklas. Jij en je klasgenoten

de toekomst. Je leert zo zelfstandig mogelijk te

(allemaal 12 tot 18 jarigen) worden ingedeeld

worden in de maatschappij voor bijvoorbeeld het

in niveaugroepen, zodat het onderwijs goed bij

vinden van een opleiding, een baan maar ook om

je past. In de internationale schakelklas leer je

op jezelf te wonen.

zo snel mogelijk Nederlands lezen, schrijven,
spreken en verstaan, zodat je kunt doorstromen

Wij kijken samen met jou naar wat je wilt gaan

naar een andere opleiding. Ook organiseren we

doen, waar je goed in bent en hoe je dat wilt

volop maatschappelijke, culturele en sportieve

bereiken. We stellen jouw eigen ontwikkelplan op,

activiteiten voor je waar je aan kunt deelnemen.

waar je docent en je ouders je mee helpen. Je volgt
dus jouw eigen leertraject, op je eigen niveau.
Met aan het eind een prachtig diploma van het
praktijkonderwijs op zak.
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Kunskapsskolan

in technische apparatuur! Denk aan VR brillen,
drones, 3D printers, Lego mindstorms en nog veel

Iedereen is anders en leert dus ook anders. Bij dit

meer! Deze apparatuur gebruik je bijvoorbeeld

Zweedse onderwijsconcept gaan we uit van jouw

tijdens de lessen techniek en LOB.

mogelijkheden en kwaliteiten. Je krijgt per
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Wij zijn er voor jou!
Leraar, mentor of coach
Op een nieuwe school is het in het begin best
wel even wennen. Je moet de weg vinden in een
nieuw gebouw, hebt nieuwe vakken en veel nieuwe

Goed om
te weten:
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leerkrachten. Eén van deze leerkrachten wordt
jouw mentor of coach. Hij of zij is jouw eerste
aanspreekpunt. Je kunt dus bij hem of haar terecht

"Bij de mentor kun je altijd
terecht, ook voor jouw ouders
is de mentor het eerste
aanspreekpunt"

met je vragen. Jouw mentor of coach helpt je om
snel te wennen aan jouw nieuwe school.

Ondersteunend en passend onderwijs
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Iedere school heeft zorgplicht. De scholen samen
moeten er voor zorgen dat iedere leerling die
aanvullende of extra ondersteuning nodig heeft,
die ook krijgt. Bijvoorbeeld met extra begeleiding
of aangepast lesmateriaal. Zo kun je samen met je

Weinig lesuitval Soms kan het gebeuren

Digitaal onderwijs Op de vestigingen van het

dat de docent ziek is. We proberen er dan voor te

Dollard College wordt met verschillende devices

beste kunt leren of kun je leerhulp inschakelen.

zorgen dat de les door een andere docent wordt

gewerkt zoals i-Pads, laptops en soms zelfs je

Dat is passend onderwijs. Ook hebben wij een

overgenomen, zodat er zo weinig mogelijk lessen

smartphone. Op een aantal vestigingen wordt

ondersteuningsteam, dat bestaat uit diverse

uitvallen.

er tijdens de lessen gewerkt vanuit de gedachte

specialisten. Samen met je ouders gaan we bepalen

'choose your own device'. Je neemt je eigen laptop

wat jij nodig hebt!

Mijn Dollard College Mijndollardcollege.nl
is een digitale omgeving van het Dollard College.

mee naar school en gebruikt deze bij elke les.

mentor bekijken hoe je de stof voor een vak het

Keuzebegeleiding/loopbaanleren

Hier vind je allerlei informatie over de school,

Buitenschoolse activiteiten Het hele

zoals nieuwsberichten en aankondigingen. Maar

schooljaar worden er veel buitenschoolse activiteiten

bij het maken van keuzes voor bijvoorbeeld je

ook foto’s van excursies en schoolavonden. Via dit

georganiseerd. Want leren doe je niet alleen in de

vakkenpakket of vervolgopleiding. Je mentor en

portaal kunnen jij en je ouders ook jouw rooster en

klas of uit je boeken. Je maakt met je klas uitstapjes

de decaan helpen je hierbij. Ook organiseren wij

cijferoverzichten bekijken.

en gaat bijvoorbeeld op excursie naar het museum

bezoeken aan vervolgopleidingen en bedrijven. Zo

of het buitenland. Ook kun je je creatieve talenten

maak jij alvast kennis met de mogelijkheden die er

ontwikkelen. Zo kun je bijvoorbeeld bij de schoolband

allemaal zijn en kun je een betere keuze maken. In

aansluiten of meedoen met theatervoorstellingen.

het voortgezet onderwijs noemen we deze vorm van

Leuk toch!

begeleiding loopbaanleren (LOB).
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Wij vinden het belangrijk dat jij goed wordt begeleid
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Dyslexiebegeleiding

aan de afspraken en zorgen er voor dat iedereen

Heb je moeite met lezen en/of spellen en

zich prettig voelt op school. Er worden projecten

misschien ook met schrijven? Wij hebben de

georganiseerd, waarbij aandacht wordt besteed

middelen en kennis in huis om kinderen met

aan hoe we met elkaar omgaan. Je leert

dyslexie hierin goed te begeleiden. Je krijgt bij ons

bijvoorbeeld om voor jezelf op te komen en je

extra ondersteuning. Op deze manier word jij goed

grenzen aan te geven.

begeleid en zorgen wij er gezamenlijk voor dat jij
je vakken haalt!

Veilige leeromgeving
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Persoonlijke aandacht

Bellingwolde

Bovenburen

Campus Winschoten

Kunskapsskolanschool

Nieuwe vestiging

Bovenbouw: vmbo tl, gl, kb, bb,

Wat onze scholen kenmerkt, is de persoonlijke

Onderbouw: vwo (gymnasium,

Onderbouw: vmbo tl, kb, bb.

mbo.

Zie pagina 22 en 23.

Zie pagina 24 en 25.

aandacht. Het schooljaar start met persoonlijke

atheneum), havo, vmbo tl/kb/bb.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig

gesprekken, waar je samen met je mentor of coach

Bovenbouw: vmbo tl.

voelt bij ons op school. Daarbij staat respect voor

gaat bekijken wie je bent en wat je leuk vindt.

Zie pagina 14 en 15.

jezelf, de ander en de omgeving centraal. Er zijn

Er wordt gekeken naar jouw eigen leerbehoefte

een aantal belangrijke regels waar je je aan moet

en tempo. Deze gesprekken voer je later in het

houden. Zo is er bij ons op school een anti pest- en

jaar nog een paar keer, om te bekijken hoe jij je

discriminatiebeleid. Wij houden ons samen

ontwikkeld hebt. Wij hebben oog voor jou!
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Hommesplein

Pekela

PrO Winschoten

Onder- en bovenbouw: vwo

Onderbouw: vwo (gymnasium,

Praktijkschool

(gymnasium, atheneum en tto),

atheneum), havo, vmbo tl/kb/bb.

Praktijkonderwijs, schakeltraject

havo, isk.

Bovenbouw: vmbo tl, vmbo kb/bb

PrO-vmbo.

Zie pagina 26 en 27.

Zorg & Welzijn.

Zie pagina 28 en 29.

Zie pagina 16 en 17.

Woldendorp
Daltonschool
Onderbouw: vwo (gymnasium,
atheneum), havo, vmbo.

DIT ZIJN ONZE ZE
VEN
VESTIGINGEN!

Bovenbouw: vmbo tl, vmbo kb/bb
Zorg & Welzijn en Dienstverlening
& producten.
Zie pagina 18 en 19.
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"Iedereen heeft dezelfde
lestijden, je begint en eindigt
gelijktijdig. Daardoor kunnen
we altijd samen fietsen!"
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VESTIGING
BELLINGWOLDE
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DE ENIGE KUNSKAPSSKOLANSCHOOL IN DE PROVINCIE GRONINGEN!

OP VESTIGING BELLINGWOLDE

Als vwo, havo of vmbo bb of kb leerling, zorgen

digitaal. Jouw ouders kunnen online met jou

lopen bij diverse (sport)instellingen. Wij verwachten

wij na jouw tweede leerjaar voor een goede

meekijken. Zij kunnen bijvoorbeeld kijken hoe jouw

van je dat jij af en toe ook na schooltijd anderen helpt.

VWO LEERJAAR 1 & 2

doorstroom naar onze scholen in Winschoten. Daar

coachgesprekken zijn gegaan en met welk lesmateriaal

Bijvoorbeeld door mee te doen aan een actie voor een

HAVO LEERJAAR 1 & 2

kun jij je opleiding vervolgens afronden. Vmbo tl

je bezig bent.

goed doel of door te helpen bij een vereniging.

VMBO TL LEERJAAR 1 T/M 4

kan jij volledig bij ons afronden!

VMBO (BB, KB) LEERJAAR 1 & 2

Gepersonaliseerd leren:
Kunskapsskolan

Tijdens talenturen kun je kiezen uit verschillende

Waar vind je ons?

workshops, die worden geleid door gastdocenten en

DORPSPLEIN 7, BELLINGWOLDE

KUN JE KIEZEN UIT DE RICHTINGEN:

onze eigen docenten. Zo kun je voor extra Sport,

VESTIGINGSDIRECTEUR: DHR. HARKO BARLA

Op de vestiging Bellingwolde werken we met

Je krijgt bij ons onderwijs op maat: je kunt voor elk

Kookles of Drama kiezen. Ook organiseren we

Kunskapsskolan. Een moeilijk woord maar dit is

vak op het niveau en in het tempo werken dat bij

leuke schoolfeesten, zoals het Kerstbal, excursies,

E-MAIL: BELLINGWOLDE@DOLLARDCOLLEGE.NL

een vorm van Zweeds onderwijs dat uitgaat van

jou past. Dat wil zeggen dat je les krijgt op jouw

sportdagen en maken we uitstapjes naar onze partner-

TELEFOON: (0597) 55 31 50

jouw mogelijkheden en kwaliteiten. Door onze

eigen niveau. De uitdaging is om te laten zien waar

school in Duitsland.

manier van werken zijn leerlingen, medewerkers

jij goed in bent en om zelf keuzes te maken. Elke

en ouders/verzorgers erg betrokken bij elkaar.

dag start je met een coachmoment met je coach

Maatschappelijk betrokken

Daardoor is het er gezellig en voel jij je er snel

en stel je gezamenlijk doelen voor die dag op. Ook

Op vestiging Bellingwolde willen we graag dat jij je

thuis. Wij besteden veel aandacht aan een goede

heb je elke week een coachgesprek. Je werkt met

bewust bent van de omgeving waarin je woont en dat

start!

je eigen laptop in onze digitale leeromgeving, want

jij je inzet voor anderen. Je krijgt de kans om stage te

het lesmateriaal op vestiging Bellingwolde is
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VESTIGING
PEKELA
OP VESTIGING PEKELA KUN JE KIEZEN UIT

"Op vestiging Pekela
ontdek jij waar je goed
in bent!"
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Onze leerlingen begeleiden bijvoorbeeld de

extra ondersteuning als dat nodig is. Leerlingen met

Wij zorgen na jouw tweede leerjaar voor

sportdagen van basisscholen in de gemeente Pekela.

dyslexie worden bijvoorbeeld aangemeld bij onze

een goede doorstroom naar onze scholen in

De school werkt veel samen met organisaties en

dyslexie-begeleider. Deze leerlingen krijgen in het

Winschoten. Daar kun jij je opleiding vervolgens

instellingen in de gemeente, waardoor leerlingen

eerste leerjaar extra ondersteuning bij de vreemde

afronden. Als je doorgaat met de bovenbouw van

bijdragen kunnen leveren aan de maatschappij. Ook

talen. Ook is er bij ons op school elke week een

VMBO (BB, KB) LEERJAAR 1 & 2 *

het vmbo tl of het vmbo bb en kb met de richting

op het gebied van creativiteit en kunst en cultuur

schoolmaatschappelijk-werkster aanwezig. Hier

* met uitzondering van de sector zorg & welzijn leerjaar 1 t/m 4

zorg & welzijn, dan blijf je bij ons op de vestiging

organiseren we veel. Tijdens de Dolle Dollard Dagen

kunnen zowel ouders/verzorgers als leerlingen een

om je opleiding af te ronden.

zijn er geen gewone lessen, maar volg je workshops

beroep op doen. Bijvoorbeeld voor hulp bij het maken

als acteren, fotografie, landschap-schilderen,

van je huiswerk.

DE VOLGENDE RICHTINGEN:
VWO LEERJAAR 1 & 2 HAVO LEERJAAR 1 & 2
VMBO TL LEERJAAR 1 T/M 4

Vestiging Pekela is een sportieve en
ondernemende school met een uitdagend

Ben jij gek op sporten?

beweeg- en sportprogramma en projecten die

Bewegen vinden we belangrijk, daarom staan bij

door leerlingen mede worden georganiseerd.

ons extra uren Bewegen en Sport op het rooster.

Niet alleen binnen, maar ook buiten de

streetdance en veel sportieve clinics, bijvoorbeeld
vechtsport, voetbal, snorkelen of tennis.

Waar vind je ons?

Wij zijn de enige school in de provincie Groningen,

Het draait om jou

H. HINDERSSTRAAT 5, OUDE PEKELA

lessen. Denk aan projecten op het gebied van

waar het examenvak Lichamelijke Opvoeding 2

Wij vinden het belangrijk dat jij je thuis voelt op onze

VESTIGINGSDIRECTEUR: DHR. HARKO BARLA

internationalisering, techniek of creativiteit, kunst

wordt gegeven. Tijdens dit vak leer je om voor

school. Daarom hebben wij veel contact met jou en

E-MAIL: PEKELA@DOLLARDCOLLEGE.NL

en cultuur. Je kunt hier je talenten ontdekken en je

een groep te staan en onder andere sportieve

je ouders/verzorgers. Ook spreken we regelmatig

zo goed mogelijk ontwikkelen!

activiteiten te organiseren.

met de basisschool waar jij vandaan komt. Wij willen

TELEFOON: (0597) 48 19 60

dat jij je veilig voelt op school. Wat onze school
kenmerkt, zijn de kleine groepen en het krijgen van
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zelfstandigheid

effectiviteit

"Er lopen veel
verschillende leerlingen
rond, je mag zijn wie
je bent!"
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verantwoordelijkheid
reflectie

samenwerking

VESTIGING
WOLDENDORP

19

OP VESTIGING WOLDENDORP KUN JE KIEZEN UIT

Als vmbo tl leerling of vmbo bb of kb leerling met

vak je werkt en bij welke leerkracht je dit wilt doen.

Inzetten voor anderen

DE VOLGENDE RICHTINGEN:

de richting zorg & welzijn of dienstverlening &

Wij hebben persoonlijke aandacht voor jou! Dit uit zich

Op de vestiging Woldendorp willen we graag dat jij

producten, kun je bij ons je diploma behalen. Wij

onder andere doordat wij elke klas twee mentoren

je bewust bent van de omgeving waarin je woont en

zetten in op goede doorstroommogelijkheden naar

toewijzen. Daarnaast bieden wij veel structuur door

dat jij je inzet voor anderen. De school organiseert

de havo. Ben je vwo, havo of vmbo bb/kb leerling

onze vaste lestijden zonder tussenuren. Ook kun je

daarom activiteiten waarbij dit wordt gestimuleerd.

VMBO (BB, KB) LEERJAAR 1 & 2 *

in de overige richtingen, dan zit je het eerste en

tijdens bepaalde daltonuren kiezen wat je extra leuk

Ieder schooljaar werken we met de hele school aan een

* met uitzondering van de sector zorg & welzijn en dienstverlening &

tweede leerjaar bij ons op de vestiging. Daarna kun

vindt door mee te doen aan bijvoorbeeld extra sport,

project. Hieraan is meestal een goed doel gekoppeld.

producten leerjaar 1 t/m 4

je doorstromen naar onze scholen in Winschoten,

toneel of dans. Of kun je extra hulp krijgen door

Wij vinden het belangrijk dat er over bepaalde

om de opleiding af te ronden.

bijvoorbeeld een rekentraining of een ICT-training te

onderwerpen wordt gepraat. Pesten is daar één van.

volgen.

Jaarlijks komt theatergroep ‘De Steeg’ bij ons op school

VWO LEERJAAR 1 & 2 HAVO LEERJAAR 1 & 2
VMBO TL LEERJAAR 1 T/M 4

Vestiging Woldendorp biedt daltononderwijs aan
333 leerlingen. Dit is een onderwijsconcept

Daltononderwijs

waarin zelfstandig werken, eigen keuzes maken

Op onze vestiging geven wij onderwijs volgens de

Samen met je mentor stel je de Daltonbrief op. Hierin

en samenwerken de uitgangspunten zijn. Het

daltonwerkwijze, waarbij je werkt met studiewijzers.

staan jouw persoonlijke leerdoelen en sociale doelen,

daltononderwijs sluit goed aan bij de manier

Hierin staat per vak wat de lesstof, taak en opdracht

die jij thuis met je ouders bespreekt. Drie keer per

van werken die jij van het primair onderwijs

is voor een bepaalde periode. Elke klas heeft drie

jaar komen jullie (jij, je ouders en je mentor) samen

gewend bent. Hierdoor ben je snel gewend op je

of vier daltonuren per week. Tijdens deze uren kun

om jouw Daltonbrief te bespreken. Zo werken wij

nieuwe school. We gaan uit van jouw talenten en

je alleen of in groepjes aan opdrachten werken.

gezamenlijk aan jouw ontwikkeling!

mogelijkheden!

Je bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd af

E-MAIL: WOLDENDORP@DOLLARDCOLLEGE.NL

hebben van je werk. Je kunt zelf kiezen aan welk

TELEFOON: (0596) 58 33 80
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om een voorstelling te geven over pesten; hoe kan
pesten worden voorkomen?

Waar vind je ons?
BURGEMEESTER GARRELTSWEG 35, WOLDENDORP
VESTIGINGSDIRECTEUR: MW. HEIKE KOORENHOF

Dollard College

Het onderwijs in
Winschoten
IN WINSCHOTEN KIES JE NIET VOOR EEN

Heb je havo/vwo advies of ga je naar de
Internationale schakelklas (ISK)? Dan ga je naar

VESTIGING, MAAR WORD JE AAN DE HAND

vestiging Hommesplein. Heb je vmbo advies, dan
ga je naar vestiging Bovenburen. Praktijkonderwijs

20

WINSCHOTEN

VAN JOUW ADVIES INGEDEELD.

wordt op vestiging PrO Winschoten gegeven
en ook het schakeltraject PrO-vmbo wordt daar
aangeboden.

Het Dollard College heeft in Winschoten vier

21

vestigingen: Bovenburen, Campus Winschoten,
Hommesplein en PrO Winschoten. Het
onderwijsaanbod per vestiging is als volgt:

SAMENVOEGING ONDERWIJS IN
WINSCHOTEN
VANAF AUGUSTUS '22 ZIJN HET
DOLLARD COLLEGE EN UBBO EMMIUS
WINSCHOTEN SAMENGEVOEGD EN GAAN
VERDER ONDER DE NAAM DOLLARD
COLLEGE.

Waarom samen?

Bovenburen

Beide scholengemeenschappen voor voortgezet

Onderbouw vmbo tl, kb, bb.

onderwijs hebben hun krachten gebundeld om
een volwaardig en breed onderwijsaanbod voor

Campus Winschoten

jou en alle andere leerlingen in Winschoten en

Bovenbouw vmbo tl, gl, kb, bb en mbo.

omgeving te kunnen blijven garanderen. Voor

Bovenbouw lessen worden zowel op Campus

beide scholen staat het belang van jou als leerling

Winschoten als op Bovenburen gegeven.

voorop. Wij willen jou alle keuzemogelijkheden
qua onderwijs blijven bieden. Het voortgezet

Hommesplein

onderwijs in Oost-Groningen krijgt namelijk te

Onder- en bovenbouw vwo (atheneum/

maken met een dalend aantal leerlingen. Samen

gymnasium, tto), havo en ISK.

zien we veel meer kansen dan apart van elkaar,
zodat jij de opleiding kan kiezen die bij je past.

PrO Winschoten

Op deze manier kunnen we nu en in de toekomst

Praktijkonderwijs en schakeltraject

het ‘totaalpakket’ aan onderwijs garanderen: van

PrO-vmbo.

"Ik voel mij
thuis op het Dollard
College!"

praktijkonderwijs tot en met gymnasium.
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"Als je door de school loopt
zie je leerlingen actief en
samenwerkend bezig.”

22

VESTIGING
BOVENBUREN
OP VESTIGING BOVENBUREN
VOLG JE: ONDERBOUW VMBO TL, KB, BB
Heb je een vmbo basis, kader of tl advies van de

23

leerdoelen te behalen. De docenten stellen je

Betrokkenheid van de
leefomgeving: Xperience

hierbij de juiste vragen en coachen je hierin voor

Ben jij nieuwsgierig en onderzoekend? Dan word

verdere groei.

jij enthousiast van het field-lab! In het field-lab ga

basisschool dan ben je op Bovenburen 60-76 aan

je in groepjes aan de slag met een levensechte,

het juiste adres! Het vmbo bereidt je voor op het

We vinden het belangrijk dat wij samen met jou

serieuze en uitdagende opdracht, van échte

mbo (middelbaar beroepsonderwijs).

en je ouders het beste uit jezelf halen. Of je nu

opdrachtgevers uit het bedrijfsleven. Je leert

heel goed bent in talen, wiskunde, drama of sport,

om samen te werken, ideeën te ontwikkelen

iedereen krijgt bij ons de kans om zijn of haar

en te werken als een uitvinder, onderzoeker en

talenten te ontwikkelen. Ons doel is om ervoor te

ontwerper.

Inzetten op jouw
individuele leerbehoefte
We vinden het belangrijk dat er wordt gekeken

zorgen dat je op onze vestiging een prettige en
succesvolle tijd zult hebben.

Buitenschoolse activiteiten

naar jouw persoonlijke wensen en mogelijkheden

Leren is belangrijk, maar een school is er ook om

als leerling. Je krijgt bij ons de mogelijkheid om

anderen te ontmoeten, plezier te hebben en met

het onderwijs op je eigen tempo te volgen, binnen

elkaar activiteiten te ondernemen. Gedurende

jouw leerbehoefte. Zo ontwikkel jij je optimaal en

het schooljaar worden er veel buitenschoolse

ben je gemotiveerd om jouw persoonlijke

activiteiten georganiseerd. Zoals sportdagen,

Een veilige leeromgeving
Een gezonde leefstijl vinden we erg belangrijk.
Je fijn voelen is een voorwaarde om goed te
kunnen leren.

Waar vind je ons?
BOVENBUREN 60-76, WINSCHOTEN
VESTIGINGSDIRECTEUR: MW. LANDA BUITER
E-MAIL: WNS@UBBOEMMIUS.NL
TELEFOON: (O597) 45 49 40

theatervoorstellingen, excursies en nog veel meer!
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“Ik vind het leuk om weer
op een nieuwe school te beginnen.
Je ziet weer allemaal nieuwe
leerlingen en docenten.”
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VESTIGING
CAMPUS
WINSCHOTEN
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OP CAMPUS WINSCHOTEN KUN JE

Ons onderwijsaanbod

In december van het derde schooljaar kies je het

Activiteiten

KIEZEN UIT DE RICHTINGEN:

In het tweede leerjaar krijgen jij en je ouders

definitieve profiel, hierin doe je dan je eindexamen.

Leren is belangrijk, maar een school is er ook om

VMBO (TL, GL, KB, BB) LEERJAAR 3 & 4

informatie over de opleidingen. Hier worden alle

In het vierde schooljaar krijg je veel praktijk- en

anderen te ontmoeten, plezier te hebben en met elkaar

vmbo-opleidingen aangeboden zoals de theoretische

profielgerichte opdrachten en loop je stage bij een

activiteiten te ondernemen. Naast de gewone lessen

leerweg (vmbo tl), de gemengde leerweg (vmbo gl),

bedrijf. Zo doe je veel ervaring op! Op vestiging

organiseren we op Campus Winschoten daarom allerlei

de kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo kb) en de

Campus Winschoten zorgen wij voor een goede

activiteiten, zoals sportdagen, excursies, schoolreizen

Volg jij het vmbo? Dan ga je na het tweede leerjaar

basisberoepsgerichte leerweg (vmbo bb). Als je kiest

doorstroom. Dat betekent dat wij contact hebben met

en ook projecten die te maken hebben met je eigen

naar Campus Winschoten. Na je vmbo-opleiding

voor het vmbo bb/kb/gl dan start je in klas 3 met

de vestiging waar je vandaan komt.

opleiding. Daarnaast werken wij nauw samen met

bij Campus Winschoten kun je doorstromen naar

twee van de volgende profielen:

MBO

het mbo. Op Campus Winschoten worden, naast

gemeenten, bedrijven en instellingen in de regio.
Vmbo tl kiest in klas 4 hun profiel: Zorg en Welzijn,

Dit doen we bij projecten waarin je samen met je
klasgenoten met thema’s aan de slag gaat.

het vmbo, ook mbo-opleidingen entree, niveau 2

- Mobiliteit en transport (M&T)

Economie, Groen en Techniek. Met een tl-diploma kan

tot en met 4 aangeboden door Noorderpoort en

- Produceren, installeren en energie (PIE)

je naar mbo niveau 4 en naar de havo mits je in zeven

Terra. Kijk voor het aanbod eens op de website

- Bouwen, wonen en interieur (BWI)

vakken examen hebt gedaan.

www.campusws.nl.

- Groen
- Zorg en welzijn (Z&W)

Wij weten wat belangrijk voor jou is, en waar wij

- Economie en ondernemen (E&O)

eventueel rekening mee moeten houden. Denk aan

- Horeca, bakkerij en recreatie (HBR)

begeleiding en ondersteuning.

- Dienstverlening en producten (D&P)

Infobrochure 2022-2023

Waar vind je ons?
P. C. HOOFTLAAN 1, WINSCHOTEN
VESTIGINGSDIRECTEUR: MW. ANKA NOORDA-BOLT
E-MAIL: CAMPUS@DOLLARDCOLLEGE.NL
TELEFOON: (O597) 67 09 70

Dollard College
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VESTIGING
HOMMESPLEIN
OP VESTIGING HOMMESPLEIN

"Ik voel mij gezien op
het Hommesplein en heb
leuke klasgenootjes!.”
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Activiteiten

en hoe je je voelt. Soms heb je wat meer hulp

Naast de gewone lessen organiseren we op het

nodig. Dan kan de leerlingbegeleider ingeschakeld

Vind je Engels leuk? En ben je nieuwsgierig naar

Hommesplein ook activiteiten op cultureel- en

worden. Die voert gesprekken met jou (en soms

HAVO LEERJAAR 1 T/M 5

andere landen en culturen? Dan is tweetalig

sportief gebied. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een

met je ouders) om te kijken naar wat jij nodig hebt.

ISK

onderwijs (tto) misschien iets voor jou. Je volgt in

volleybaltoernooi, een schoolreis naar Walibi en

het eerste jaar meer dan 50% van de vakken in

projecten rond burgerschapsvorming. Je maakt

Hommesplein biedt onderwijs op havo en vwo

het Engels. Daarnaast krijg je ook het vak European

kennis met toneel, film, dans, muziek en schilder-

(gymnasium, atheneum en tto) niveau. Ook is

and International Orientation (EIO), hier leer je over

en tekenkunst. In de eerste twee leerjaren heb

de internationale schakelklas hier gevestigd.

maatschappelijke thema’s in de wereld en ook over

je een cultuurdag, in het derde leerjaar ga je op

VESTIGINGSDIRECTEUR: DHR. ONNE FOLKERINGA

We vinden het belangrijk dat elke leerling tot

wat de Europese Unie bijvoorbeeld doet. Binnen

culturele excursie naar een grote stad. Ook ga

E-MAIL: HOMMESPLEIN@DOLLARDCOLLEGE.NL

zijn recht komt. Bevlogen docenten verzorgen

tto is het belangrijk dat je goed kunt samenwerken

je aan het einde van het eerste schooljaar op

TELEFOON: (O597) 67 02 00

afwisselende lessen in een prettige werksfeer.

want er zijn vaak vakoverstijgende projecten die je

schoolkamp.

Zoek jij een ﬁjne school met structuur en toch

in groepjes doet. Ook ga je in tto op excursie en op

voldoende afwisseling en veel activiteiten? Dan is

uitwisseling in het buitenland. Tto is niet moeilijker

Begeleiding

vestiging Hommesplein de juiste plek voor jou!

dan het reguliere vwo maar het vraagt soms wel

In de klas is je mentor het eerste aanspreekpunt

een beetje extra inspanning.

voor de leerling, de ouders/verzorgers en de

VOLG JE: VWO (GYMNASIUM, ATHENEUM

Tweetalig onderwijs (tto)

EN TTO) LEERJAAR 1 T/M 6

Waar vind je ons?
DOCTOR J. H. HOMMESPLEIN 2 , WINSCHOTEN

docenten. Hij of zij kijkt hoe je presteert op school

Infobrochure 2022-2023
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"Je volgt bij ons op school veel
stages en cursussen. Wat je op
school leert kun je direct in de
praktijk oefenen!”
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VESTIGING
PRO WINSCHOTEN
OP VESTIGING PRO WINSCHOTEN
VOLG JE: PRAKTIJKONDERWIJS
SCHAKELTRAJECT PRO-VMBO

29

en onderhoudt. Je leert koken, voor jezelf en voor

vakdocent én je mentor gegeven. Een mentor

noemen we samenwerken in een driehoek. Samen

anderen, maar krijgt ook les over gezonde voeding,

in het praktijkonderwijs is veel meer dan alleen

zorgen wij er voor dat jij succesvol bent en trots op

biologie en verzorging. Verder leer je werken met

je docent. Hij is ook je coach en begeleider en

jezelf kunt zijn.

textiel en ook werken in een magazijn en met

stimuleert je om verder te komen. Je hebt vaak

computers.

gesprekken met je mentor en vakdocenten over

Wist je dat je het praktijkonderwijs tegenwoordig

jouw leerproces. Ook het ondersteuningsteam van

kunt afsluiten met een diploma? In het schooljaar

Op deze vestiging kun je terecht als je tussen de
12 en 18 jaar bent. Hier word je opgeleid voor

Is de stap naar het vmbo (nog) te groot? Of zijn

de school kan je helpen. We vinden het belangrijk

2019-2020 heeft een eerste groep leerlingen hun

praktische beroepen, maar leer je ook om zo

er twijfels over praktijkonderwijs en de vmbo-

dat jij je op school prettig voelt en jezelf kunt zijn!

‘diploma praktijkonderwijs’ behaald.

zelfstandig mogelijk te worden in de maatschappij.

basisberoepsgerichte leerweg? Op advies van

Denk bijvoorbeeld aan zelfstandig wonen of het

het (speciale) basisonderwijs kan je geplaatst

Samenwerken in een driehoek

Waar vind je ons?

vinden van een opleiding of een baan. Je wordt

worden in het schakeltraject PrO-vmbo. Dit is een

Bij ons krijg jij je persoonlijke ontwikkelplan.

voorbereid op de toekomst!

tweejarig traject dat erop gericht is om jou te laten

Daarin staan jouw wensen, mogelijkheden en

doorstromen naar het vmbo.

doelen. Het ontwikkelplan stellen we elk

VESTIGINGSDIRECTEUR: DHR. ARNE-JAN BUGEL

schooljaar samen met jou en je ouders op. De

E-MAIL: BOVENBUREN@DOLLARDCOLLEGE.NL

docent coacht je bij het uitvoeren ervan. Je volgt

TELEFOON: (O597) 55 31 90 / 55 31 95

Op Dollard College PrO Winschoten wordt
lesgegeven in allerlei vakken, zoals bijvoorbeeld

Wij zijn er voor jou

Nederlands, rekenen, Engels en burgerschap, maar

Op PrO Winschoten word je gezien. Daarom heb je

dus jouw eigen leertraject, op je eigen niveau. De

ook leer je metaal- en houtbewerking. Je leert over

les in een kleine groep van 10 tot 15 leerlingen. De

samenwerking tussen jou, jouw ouders/verzorgers

(installatie-)techniek en hoe je een tuin aanlegt

praktijkvakken worden meestal door een

en wij als school vinden we heel belangrijk, dat
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BOVENBUREN 11-11A, WINSCHOTEN

Dollard College

"Zien we jou
volgend jaar ook op
één van onze scholen?”
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Even noteren!
Onze doe-dagen
en open dagen.
DOE-DAGEN

OPEN DAGEN

BELLINGWOLDE

BELLINGWOLDE

'SNEAKPREVIEW!'

MAANDAG 24 JANUARI 2022

DINSDAG 18 JANUARI 2022
DONDERDAG 20 JANUARI 2022

HOMMESPLEIN
DINSDAG 25 JANUARI 2022

HOMMESPLEIN
'LESSENCARROUSEL'

BOVENBUREN

DINSDAG 24 MEI 2022

DINSDAG 25 JANUARI 2022

BOVENBUREN

PEKELA

'LESSENCARROUSEL'

WOENSDAG 26 JANUARI 2022

DINSDAG 24 MEI 2022
WOLDENDORP
PEKELA

WOENSDAG 26 JANUARI 2022

'LESSENCARROUSEL'
DONDERDAG 20 JANUARI 2022

PRO WINSCHOTEN
DONDERDAG 27 JANUARI 2022

WOLDENDORP
'LET'S GO WOLDENDORP'

CAMPUS WINSCHOTEN

DINSDAG 18 JANUARI 2022

VRIJDAG 28 JANUARI 2022

WOENSDAG 19 JANUARI 2022

Kijk ook op: www.dolla rdcollege.nl
en volg ons op Instagram (@dolla rdcollege)
en Facebook (Dollard College).
Dollard College
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