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Zit je in groep 8 van de basisschool? Dan ga je
binnenkort op zoek naar een nieuwe school.
Een nieuwe school is best spannend. Alles is
nieuw en anders.
Het Dollard College is een scholengemeenschap
in Oost-Groningen en heeft schoolgebouwen in
Bellingwolde, Oude Pekela, Winschoten en
Woldendorp. Wij noemen die gebouwen vestigingen.
In dit deel van de brochure lees je meer over de
vestigingen Bellingwolde, Pekela, Bovenburen
praktijkonderwijs en Woldendorp. Informatie over
de overige vestigingen in Winschoten, vind je aan
de andere kant van deze brochure. Wij willen je
graag helpen bij het kiezen van jouw nieuwe school.

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 in wilt worden.
Wij geven onderwijs dat past bij jou en bij jouw
mogelijkheden en talenten. Dit vinden wij heel
belangrijk.

De onderbouw

De bovenbouw

Als je op het Dollard College begint, kom je in
de onderbouw. Dit zijn de eerste twee jaren van
de school. In de onderbouw kijken de leraren altijd
naar wat jij kunt. We kijken goed naar je talent
en zien wat jouw mogelijkheden zijn. Dan werk je
altijd op jouw eigen niveau en in jouw eigen tempo.

Tijdens de twee jaren in de onderbouw bepalen
we samen met jou en je ouders/verzorgers
welke opleiding het beste bij jou past. Na de
onderbouw kom je in de bovenbouw.
In de bovenbouw oriënteer jij je op je verdere
opleiding en loopbaan.

Met de meeste vakken begin je al in de eerste klas.
Er zijn vakken die je pas in het tweede of derde
leerjaar krijgt. Voor sommige vakken moet je leren.
Dan gaat het dus om het kennen en begrijpen van
de leerstof. Ook leer je om iets te doen, zoals een
onderzoek met de microscoop of iets vertellen in
het Engels of Frans.

Goede doorstroom
Op onze scholen kun je starten met de onderbouw
van het vwo, havo, mavo/vmbo tl of vmbo kb en bb.
Afhankelijk van je opleiding kun je deze afmaken op
jouw vestiging of je vervolgt jouw opleiding op één
van onze scholen in Winschoten. Lees meer hierover
op de vestigingspagina’s.

“Als je
bepaald va moeite hebt met e
e
krijgen. De k kun je extra begelen
uit en help lera ren leggen alles giding
en je als je
oed
h
e
t
n
o
g
zo goed sn
niet
apt.”
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Welk onderwĳs biedt het Dollard College?
Het Dollard College biedt de volgende mogelijkheden:
vwo (gymnasium, atheneum), vwo tto (tweetalig
onderwijs), havo, zesjarige havo, mavo, vmbo en
praktijkonderwijs/PrO schakeltraject. Wij werken
met verschillende onderwijsmethoden, zoals
Dalton en Kunskapsskolan.

Betrokken en enthousiaste docenten
Welke vestiging jij ook kiest, het Dollard College
is een leuke en gezellige school waar jij je vast
gauw thuis zult voelen. We hebben betrokken
en enthousiaste docenten. De kans is groot dat er
meer kinderen van jouw basisschool naar toe gaan.

Meer info over ons onderwĳs:
WWW.DOLLARDCOLLEGE.NL
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WELK
ONDERWIJS
BIEDEN WE?
Havo/vwo
Havo
De afkorting havo staat voor hoger algemeen
voortgezet onderwijs. De opleiding duurt in totaal
vijf jaar. Met een havodiploma kun je doorstromen
naar het hbo. Voor havoleerlingen bieden we
mogelijkheden om op te stromen naar het vwo.
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Vwo
De afkorting vwo staat voor voorbereidend
wetenschappelijk onderwijs. De opleiding duurt
in totaal zes jaar. Met een diploma van het vwo kun
je doorstromen naar de universiteit. Ook geeft
het diploma toegang tot het hbo.
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Je ﬁjn voelen is een voorwaarde om goed te kunnen
leren. Daarbij hoort een gezellige klas en de eerste drie
jaren een vaste mentor. Maar ook dat je uitgedaagd
wordt zodat je kan ontdekken wie je bent en wat bij
je past. Naast kennis opdoen is een gezonde leefstijl
ook heel belangrijk. Daar besteden we ook veel
aandacht aan.
We stimuleren je een kritische houding te ontwikkelen:
wat weet ik en hoe kom ik iets te weten. Je gaat veel
werken in projecten waarbij verschillende vakken
samenkomen. Je leert hoe je de opgedane kennis
kunt integreren en toepassen in de praktijk.

Het havo / vwo is gericht op:
• Aansluiting bij de behoeftes van de leerling.
• Het beleven van succeservaringen.
• Jezelf zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen.
• Ontdekken wie je bent en wat bij je past (LOB).
• Het integreren en toepassen van kennis.
• Het ontwikkelen van een kritische houding.
• Wat weet ik & hoe kom ik iets te weten.

Zesjarige havo
Als je de zesjarige havo-route volgt, krijg je twee
diploma’s: een mavo- en een havodiploma. Op
het mavo/vmbo tl krijg je al extra opdrachten op
havo-niveau, zo leer je alvast op de havo-manier te
werken. Je doet ook examen in een extra vak zodat
je met dezelfde vakken verder kunt werken op het
havo. Als je na vier jaren jouw mavo-diploma haalt,
volg je tot aan de zomervakantie extra lessen ter
voorbereiding op het havo. Na de zomervakantie
begin je dan in het vierde leerjaar van het havo.

Dollard College

7

Beroepsgerichte
leerweg
(vmbo bb/kb)
Het vmbo bereidt je voor op het mbo (middelbaar
beroepsonderwijs). Je kunt op het vmbo een
aantal leerwegen volgen. Wij bieden de volgende
beroepsgerichte leerwegen aan:
• bb (basisberoepsgerichte leerweg)
Met een diploma voor vmbo bb kun je veelal
doorstromen naar de basisberoepsopleidingen
niveau 2 op het mbo. Leerlingen van vmbo bb
krijgen per week minder theorie-uren dan vmbo
kb leerlingen. De niveaus zijn ook verschillend.
• kb (kaderberoepsgerichte leerweg)
Met een diploma voor vmbo kb kun je
doorstromen naar de vak- en middenkaderopleidingen niveau 3 of 4 op het mbo.

8 Mavo/vmbo tl

(theoretische
leerweg)
De opleiding mavo/vmbo tl duurt in totaal vier
jaar en bereidt je voor op het mbo (middelbaar
beroepsonderwijs). Bij de theoretische leerweg
volg je vooral theorie. Met een diploma voor
mavo/vmbo tl kun je doorstromen naar een
vakopleiding op niveau 3 of middenkaderopleidingen op niveau 4 van het mbo. Een
mavodiploma geeft ook toegang tot het vierde
leerjaar van het havo als aan de voorwaarden
wordt voldaan.

Ontdekken waar je goed in bent, daar krijg je alle
ruimte voor bij de theoretische leerweg. We zorgen
dat je in een klas komt waarin je je ﬁjn voelt en
helpen je met hoe je het beste kunt leren.
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Samen gaan we bepalen welke leerbehoeftes je hebt
en passen het onderwijs daarop aan. Zodat jij je zo
goed mogelijk kan ontwikkelen en je successen kunt
vieren. We doen dit onder andere door te werken en
leren in projecten, waarbij vakken samen komen.

We vinden het belangrijk dat je je veilig en ﬁjn voelt
in de klas. En dat er tijdens het schooljaar niet teveel
veranderingen zijn. Hierdoor kan jij je volledig
concentreren op de lessen en je taken. We zorgen
er voor dat je zoveel mogelijk dezelfde docent hebt.
We letten goed op wat jouw leerbehoeftes zijn en
helpen je hoe je het beste kan leren. Zo kun jij jezelf
zo goed mogelijk ontwikkelen en ontdekken wie je

bent en wat bij je past. Ook worden er mogelijkheden
geboden om eventueel op te stromen.
Leren in de praktijk
Je leert vanuit echte praktijksituaties, in en buiten
de school. Denk hierbij bijvoorbeeld aan stages en
bedrijfsbezoeken. Zo bereid jij je goed voor op je
vervolgopleiding. Met je vmbo diploma op zak,
stroom je in een doorlopende leerlijn door naar
het mbo. Wij helpen je bij het kiezen van een
vervolgopleiding en loopbaan te kiezen, zodat
de doorstroom naar het mbo nog een stuk
gemakkelijker wordt.

De beroepsgerichte leerweg is gericht op:
• Leren door te doen.
• Aansluiting bij de behoeftes van de leerling.
• Mogelijkheden tot opstromen.
• Jezelf zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen.
• Ontdekken wie je bent en wat bij je past (LOB).
• Het beleven van succeservaringen.
• Leren in de praktijk door stages en bedrijfsbezoeken.
• Goede voorbereiding op je vervolgopleiding
en loopbaan.
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Verder is er veel aandacht voor een gezonde leefstijl
en zorgen we ervoor dat we goede contacten
onderhouden met je ouders/verzorgers.

De theoretische leerweg is gericht op:
• Het beleven van succeservaringen.
• Korte lijnen met thuis.
• Aansluiting bij de behoeftes van de leerling.
• Jezelf zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen.
• Ontdekken wie je bent, waar je goed in bent
en wat bij je past (LOB).
• Aandacht voor een gezonde leefstijl.
• Mogelijkheden tot opstromen gericht op havo.
• Je krijgt voornamelijk theoretische vakken.

Dollard College

Praktijkonderwijs
In het praktijkonderwijs word je voorbereid op
de toekomst. Je leert zo zelfstandig mogelijk te
worden in de maatschappij voor bijvoorbeeld het
vinden van een opleiding, een baan maar ook om
op jezelf te wonen.
Wij kijken samen met jou naar wat je wilt gaan
doen, waar je goed in bent en hoe je dat wilt
bereiken. We stellen jouw eigen ontwikkelplan
op, 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!

De basisschool overlegt met de praktijkschool
of jij in aanmerking komt voor het praktijkonderwijs.
De orthopedagoog doet een onderzoek naar jouw
intelligentie en de basisschool naar jouw leervorderingen. Als jij in aanmerking komt voor
het praktijkonderwijs wensen we je een warm
welkom op onze school!
Je krijgt les in de volgende vakken:
• Nederlands
• Engels
• Rekenen/wiskunde
• Biologie/Mens en Maatschappij
• Groen
• Metaalbewerking
• Lassen
• Algemene technieken
• Bouw
• Houtbewerking
• Huishoudkunde
• Consumptief
• Bakken
• Textiele werkvormen
• Sport
Schakeltraject PrO-vmbo
Is de stap naar het vmbo (nog) te groot? Dan
bestaat er de mogelijkheid om in het schakeltraject
PrO-vmbo geplaatst te worden. Dit traject duurt
twee jaren waarin je veel ondersteuning krijgt om
goed door te kunnen stromen naar het derde jaar
van het vmbo of naar het praktijkonderwijs.
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Het praktijkonderwijs is gericht op:
• Samenwerken in een driehoek: jij, jouw
ouders/verzorgers en wij als school.
• Les in kleine groepen van 10-15 leerlingen.
• Jezelf zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen
met genoeg uitdaging.
• Leren door te doen.
• Stages, cursussen en excursies.
• Je welzijn vergroten: op school en in de
samenleving.
• Een grote kans op werk (inschrijving in het
doelgroepregister).
• Goede voorbereiding op een vervolgtraject
in het mbo (waar mogelijk).

Meer informatie over het praktijkonderwijs vind je op
pagina 18, de vestigingspagina van Bovenburen.
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En verder bieden wij:
Daltononderwijs
Op de vestiging Woldendorp wordt volgens de
daltonwerkwijze gewerkt. Met daltononderwijs is
er meer aandacht voor samenwerken, hoe je
keuzes maakt en hoe je moet plannen. Je leert
verantwoordelijk te zijn voor je leerproces.
Verderop in deze brochure, bij vestiging
Woldendorp, vind je hierover meer
informatie.
Kunskapsskolan (Zweedse onderwijsmethode)
Iedereen is anders en leert dus ook anders.

Met deze vorm van onderwijs gaan we uit van
jouw mogelijkheden en kwaliteiten. Je krijgt per
vak les op het niveau dat bij jou past en je maakt
zelf de keuze op welke manier je een doel wilt
behalen. Kunskapsskolan kun je op vestiging
Bellingwolde volgen. Kijk op pagina 16 voor
meer informatie.
Sterk Techniek Onderwijs
De vestigingen van het Dollard College en
het bedrijfsleven werken samen om leerlingen
enthousiast te maken voor de techniek. Er
worden hiervoor o.a. gastlessen en projecten
georganiseerd.

DIT IS OOK GOED
OM TE WETEN
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Weinig lesuitval

Digitaal onderwĳs

Soms kan het gebeuren dat de docent ziek is.
We proberen er dan voor te zorgen dat de les door
een andere docent wordt overgenomen, zodat er
zo weinig mogelijk lessen uitvallen.

Op de vestigingen van het Dollard College wordt
met verschillende devices gewerkt zoals i-Pads en
laptops. Op sommige vestigingen werk je met je
mobiele telefoon. Zo leer je de online tools op
een goede manier te gebruiken (mediawijs).

Overblĳven
Veel leerlingen wonen te ver van school om in
de middagpauze thuis te eten. Daarom heeft elke
vestiging een gezellige kantine waar jij jouw lunch
op kunt eten. In de meeste kantines kun je soep,
broodjes en iets te drinken kopen.

Mĳndollardcollege.nl
Mijndollardcollege.nl is een digitale omgeving van
het Dollard College. Hier vind je allerlei informatie over
de school, zoals nieuwsberichten en aankondigingen.
Maar ook foto’s van excursies en schoolavonden.
Via de portal kunnen jij en je ouders ook jouw
rooster en cijferoverzichten bekijken.
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Buitenschoolse activiteiten
Het hele schooljaar worden er veel buitenschoolse
activiteiten georganiseerd. Want leren doe je niet
alleen in de klas of uit je boeken. Je maakt met je
klas uitstapjes en gaat bijvoorbeeld op excursie
naar het museum of het buitenland. Ook kun je je
creatieve talenten ontwikkelen. Zo kun je bijvoorbeeld
bij de schoolband aansluiten of meedoen met theatervoorstellingen. Leuk toch!

Dollard College
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WE ZIJN
ER VOOR JOU

rs sa men
““Ik geef voorlichting aa n de oudeg als hij
met de mentor en help de leerlinDa n gaan
l.
bijvoorbeeld niet weet wat hij wi ken waar
we sa men in gesprek om te kij .”
de leerling gelukkig va n wordt
- Decaan
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Leraar en mentor
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 leerkrachten. Eén van deze leerkrachten wordt jouw
mentor. De mentor is jouw eerste aanspreekpunt.
Je kunt dus bij hem of haar terecht met je vragen.
Jouw mentor helpt je om snel te wennen aan jouw
nieuwe school.

Ondersteunend en passend onderwĳs
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 bijvoorbeeld
samen met je mentor bekijken hoe je de stof voor
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een vak het beste kunt leren of kun je leerhulp
inschakelen. Dat is passend onderwijs. Ook hebben
wij een ondersteuningsteam, dat bestaat uit diverse
specialisten. Samen met je ouders gaan we bepalen
wat jij nodig hebt!

Keuzebegeleiding/loopbaanleren
Wij vinden het belangrijk dat jij goed wordt begeleid
bij het maken van keuzes voor bijvoorbeeld je
vakkenpakket of vervolgopleiding. Je mentor en
de decaan helpen je hierbij. Ook organiseren wij
bezoeken aan vervolgopleidingen en bedrijven.
Zo maak jij alvast kennis met de mogelijkheden
die er allemaal zijn en kun je een betere keuze maken.
In het voortgezet onderwijs noemen we deze vorm
van begeleiding loopbaanleren (LOB).

Dyslexiebegeleiding
Heb je moeite met lezen en/of spellen en misschien
ook met schrijven? Wij hebben de middelen en
kennis in huis om kinderen met dyslexie hierin goed
te begeleiden. Je krijgt bij ons extra ondersteuning.
Op deze manier word jij goed begeleid en zorgen wij
er gezamenlijk voor dat jij je vakken haalt!

Veilige leeromgeving
Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig
voelt bij ons op school. Daarbij staat respect voor
jezelf, de ander en de omgeving centraal. Er zijn een
aantal belangrijke regels waar je je aan moet houden.
Zo is er bij ons op school een anti pest- en discriminatiebeleid. Wij houden ons samen aan de afspraken
en zorgen er voor dat iedereen zich prettig voelt op
school. Er worden projecten georganiseerd, waarbij

aandacht wordt besteed aan hoe we met elkaar
omgaan. Je leert bijvoorbeeld om voor jezelf op
te komen en je grenzen aan te geven.

Persoonlĳke aandacht
Wat onze scholen kenmerkt, is de persoonlijke aandacht. Het schooljaar start met persoonlijke gesprekken, waar je samen met je mentor gaat bekijken wie je
bent en wat je leuk vindt. Er wordt gekeken naar jouw
eigen leerbehoefte en tempo. Deze gesprekken voer je
later in het jaar nog een paar keer, om te bekijken hoe
jij je ontwikkeld hebt! Wij hebben oog voor jou.

Dollard College

BELLINGWOLDE
OP VESTIGING BELLINGWOLDE KUN JE
KIEZEN UIT DE VOLGENDE RICHTINGEN:
• VWO LEERJAAR 1 & 2
• HAVO LEERJAAR 1 & 2
• ZESJARIGE HAVO LEERJAAR 1 T/M 4
• MAVO/VMBO TL LEERJAAR 1 T/M 4
• VMBO (BB, KB) LEERJAAR 1 & 2
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Op de vestiging Bellingwolde werken we volgens
de methode Kunskapsskolan. Een moeilijk woord
maar dit is een vorm van Zweeds onderwijs dat
uitgaat van jouw mogelijkheden en kwaliteiten.
Door onze manier van werken zijn leerlingen,
medewerkers en ouders/verzorgers erg betrokken
bij elkaar. Daardoor is het er gezellig en voel jij je
er snel thuis. Wij besteden veel aandacht aan een
goede start!
Als vwo, havo of vmbo bb of kb leerling, zorgen wij
na jouw tweede leerjaar voor een goede doorstroom
naar onze scholen in Winschoten. Daar kun jij je
opleiding vervolgens afronden. Mavo/vmbo tl kan
jij volledig bij ons afronden! Volg je het zesjarige
havo? Dan rond je bij ons eerst mavo/vmbo tl af
en stroom je daarna in op het vierde jaar van het
havo in Winschoten.
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“Iedereen
lestijden, je heeft dezelfde
gelijktijdig. begint en eindigt
Dat is
zo kunnen wel zo ha ndig,
we
sa men fiets altijd
en.”

Gepersonaliseerd leren: Kunskapsskolan
Je krijgt bij ons onderwijs op maat: je kunt voor elk vak
op het niveau en in het tempo werken dat bij jou past.
Dat wil zeggen dat je les krijgt op jouw eigen niveau.
De uitdaging is om te laten zien waar jij goed in bent
en om zelf keuzes te maken. Elke dag start je met
een coachmoment met je coach en stel je gezamenlijk
doelen voor die dag op. Wij besteden veel aandacht
aan een gezonde leefwijze en hoe je in de samenleving
staat. Dit zorgt voor een stevige basis voor jouw
toekomst. Dat vinden wij belangrijk.

In het lesrooster zit workshoptijd waarin je kunt kiezen
aan welk vak je wilt gaan werken. Vakken waar je meer
tijd aan moet of wilt besteden kun je dan onder
begeleiding doen. Op verschillende momenten
wordt gecheckt of je de stof goed beheerst. Als je
je zaken goed voor elkaar hebt krijg je een Gouden
kaart, hiermee verdien je vrije tijd.
Tijdens talenturen kun je kiezen uit verschillende
workshops, die worden geleid door gastdocenten
en onze eigen docenten. Zo kun je voor extra Sport,
Kookles of Drama kiezen. Ook organiseren we leuke
schoolfeesten, zoals het Kerstbal en maken we
uitstapjes naar onze partner-school in Duitsland.
Wij besteden aandacht aan internationalisering!

Maatschappelĳk betrokken
Op vestiging Bellingwolde willen we graag dat jij je
bewust bent van de omgeving waarin je woont en dat
jij je inzet voor anderen. Je krijgt de kans om stage te
lopen bij diverse (sport)instellingen. Wij verwachten
van je dat jij af en toe ook na schooltijd anderen helpt.
Bijvoorbeeld door mee te doen aan een actie voor een
goed doel of door te helpen bij een vereniging.
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Waar vind je ons?
DORPSPLEIN 7, BELLINGWOLDE
AFDELINGSDIRECTEUR: MW. DINEKE STAALSTRA
TELEFOON : (0597) 55 31 50
BELINGWOLDE@DOLLARDCOLLEGE .NL
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BOVENBUREN
“Ik word gemotiveerd en
krijg daa rdoor steeds meer
zelfvertrouwen.”

PRAKTIJKONDERWIJS/
SCHAKELTRAJECT PRO-VMBO
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Vestiging Bovenburen is de vestiging voor
praktijkonderwijs en het schakeltraject PrO-vmbo.
Op deze vestiging kun je terecht als je tussen de 12
en 18 jaar bent. Hier word je opgeleid voor praktische
beroepen, maar leer je ook om zo zelfstandig mogelijk
te worden in de maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan
het vinden van een opleiding, een baan maar ook
om op jezelf te wonen. Je wordt voorbereid op
de toekomst!
Op vestiging Bovenburen wordt lesgegeven in de
vakken: Nederlands; Engels; rekenen en wiskunde;
biologie en Mens en Maatschappij, groen, metaalbewerking, lassen, algemene technieken, bouw,
houtbewerking, huishoudkunde, consumptief,
bakken, textiele werkvormen en sport.

Het praktĳkonderwĳs
Je zit in een groep met 10 tot 15 leerlingen. Voor
elk vak heb je een andere docent. De praktijkvakken
worden meestal gegeven door je mentor én de
vakdocent. Een docent in het praktijkonderwijs is
meer dan alleen je docent. Hij is ook je coach en
begeleider en stimuleert je om verder te komen.
Ook het ondersteuningsteam van Bovenburen
kan je daarbij helpen. Dit team bestaat uit
een orthopedagoog, een leerlingondersteuner,
een logopediste en een onderwijskundige.
Als je bij ons op school komt krijg je eerst
een intakegesprek. We vinden het belangrijk
dat jij je op school prettig voelt en jezelf
kunt zijn!
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Ontwikkelperspectief
Op vestiging Bovenburen krijg jij je eigen ontwikkelplan.
Daarin staan jouw wensen, mogelijkheden en doelen.
Het ontwikkelplan stellen we samen met jou en je
ouders op. De docent coacht je bij het uitvoeren ervan.
Je volgt dus jouw eigen leertraject, op je eigen niveau.

De samenwerking tussen jou, jouw ouders/verzorgers
en wij als school vinden we heel belangrijk, dat noemen
we samenwerken in een driehoek. Samen zorgen wij
er voor dat jij succesvol bent en trots op jezelf kunt
zijn.
Je volgt bij ons op school veel stages. Op deze manier
kun je dat wat je op school leert, meteen in de praktijk
oefenen. Wij hebben drie vormen van stages: interne
stage, externe stage en de maatschappelijke stage.
De interne stage vindt plaats op school. De externe
stage loop je bijvoorbeeld bij een supermarkt,
dorpshuis, kwekerij, bouwbedrijf of een magazijn.
Of in de schoonmaak bij een verpleeg-of verzorgingshuis. Ook kun je verschillende cursussen volgen zoals
veilig werken (VCA), lassen (NIL 1 en 2), cursus heftruckchauﬀeur, branchecursussen voor de schoonmaak,
groenonderhoud en de grootkeuken. Heb je de cursus
goed afgerond? Dan krijg je hiervoor een certiﬁcaat of
een vakdiploma.
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Waar vind je ons?
BOVENBUREN 11-11A, WINSCHOTEN
AFDELINGSDIRECTEUR: MW. DINEKE STAALSTRA
TELEFOON : (0597) 55 31 90 / 55 31 95
BOVENBUREN@DOLLARDCOLLEGE.NL

Nieuw voor het praktijkonderwijs is de mogelijkheid
voor het behalen van een diploma. In het schooljaar
2019-2020 heeft een eerste groep leerlingen
hun praktijkdiploma behaald.

Dollard College

PEKELA
OP VESTIGING PEKELA
KUN JE KIEZEN UIT DE
VOLGENDE RICHTINGEN:
• VWO LEERJAAR 1 & 2
• HAVO LEERJAAR 1 & 2
• ZESJARIGE HAVO LEERJAAR 1 T/M 4
• MAVO/VMBO TL LEERJAAR 1 T/M 4
• VMBO (BB, KB) LEERJAAR 1 & 2*

“We kunnen verschillende
sporten uitproberen. Ik heb meegedaan
met klimmen, tumblingspringen en badmintonnen. En het was hele maal super
basketbal te spelen met een speler
van Gasterra Flames!”

* met uitzondering van de sector zorg
& welzijn: leerjaar 1 t/m 4
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Vestiging Pekela is een sportieve en ondernemende
school met een uitdagend beweeg- en sportprogramma en projecten die door leerlingen mede worden
georganiseerd. Niet alleen binnen, maar ook buiten
de lessen. Denk aan projecten op het gebied van
internationalisering, techniek of creativiteit, kunst
en cultuur. Je kunt hier je talenten ontdekken en
je zo goed mogelijk ontwikkelen!
Op deze vestiging zitten 230 leerlingen. Als vwo, havo
of vmbo bb of kb leerling, zorgen wij na jouw tweede
leerjaar voor een goede doorstroom naar onze scholen
in Winschoten. Daar kun jij je opleiding vervolgens
afronden. Volg je het zesjarige havo? Dan rond je bij
ons eerst mavo/vmbo tl af en stroom je daarna in op
het vierde jaar van het havo in Winschoten.
Als je doorgaat met de bovenbouw van het mavo/
vmbo tl of het vmbo bb en kb met de richting zorg
& welzijn, dan blijf je bij ons op de vestiging om
je opleiding af te ronden.

Ben je gek op sporten?

Onze leerlingen begeleiden bijvoorbeeld de sportdagen
van basisscholen in de gemeente Pekela. De school
werkt veel samen met organisaties en instellingen in
de gemeente, waardoor leerlingen bijdragen kunnen
leveren aan de maatschappij. Je hoeft geen ‘sportfreak’
te zijn; plezier in het bewegen staat voorop!
Ook op het gebied van creativiteit en kunst en cultuur
organiseren we veel. Tijdens de Dolle Dollard Dagen
zijn er geen gewone lessen, maar volg je workshops
als acteren, fotograﬁe, landschap-schilderen, streetdance en veel sportieve clinics, bijvoorbeeld vechtsport,

voetbal, snorkelen of tennis. Daarnaast werkt vestiging
Pekela samen met een school in Duitsland. De leerlingen organiseren gezamenlijk verschillende leuke
activiteiten. Internationalisering vinden wij belangrijk!
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Het draait om jou
Wij vinden het belangrijk dat jij je thuis voelt op onze
school. Daarom hebben wij veel contact met jou en je
ouders/verzorgers. Ook spreken we regelmatig met
de basisschool waar jij vandaan komt. Wij willen dat
jij je veilig voelt op school.
Wat onze school kenmerkt, zijn de kleine groepen en
het krijgen van extra ondersteuning als dat nodig is.
Leerlingen met dyslexie worden bijvoorbeeld aangemeld bij onze dyslexie-begeleider. Deze leerlingen
krijgen in het eerste leerjaar extra ondersteuning bij
de vreemde talen. Ook is er bij ons op school elke week
een schoolmaatschappelijk-werkster aanwezig. Hier
kunnen zowel ouders/verzorgers als leerlingen een
beroep op doen. Bijvoorbeeld voor hulp bij het maken
van je huiswerk.

Waar vind je ons?
H. HINDERSSTRAAT 5, OUDE PEKELA
AFDELINGSDIRECTEUR: DHR. HARKO BARLA
TELEFOON : (0597) 48 19 60
PEKELA@DOLLARDCOLLEGE.NL

Bewegen vinden we belangrijk, daarom staan
bij ons extra uren Bewegen en Sport op
het rooster. Wij zijn de enige school
in de provincie Groningen, waar het
examenvak Lichamelijke Opvoeding 2
wordt gegeven. Tijdens dit vak leer
je om voor een groep te staan
en o.a. sportieve activiteiten
te organiseren.

Infobrochure 2021-2022
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WOLDENDORP

“We hebben een hele gezellige
school. De school heeft vrolijke kleuren
en een kantine met verschillende
zitplekken.”

OP VESTIGING WOLDENDORP
KUN JE KIEZEN UIT DE VOLGENDE
RICHTINGEN:
• VWO JAAR 1 & 2
• HAVO LEERJAAR 1 & 2
• ZESJARIGE HAVO LEERJAAR 1 T/M 4
• MAVO/VMBO TL LEERJAAR 1 T/M 4
• VMBO (BB, KB) LEERJAAR 1 & 2
• VMBO (BB, KB) LEERJAAR 3 & 4
ZORG & WELZIJN EN DIENSTVERLENING
& PRODUCTEN
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Vestiging Woldendorp biedt daltononderwijs aan
325 leerlingen. Dit is een onderwijsconcept waarin
zelfstandig werken, eigen keuzes maken en samenwerken de uitgangspunten zijn. Het daltononderwijs
sluit goed aan bij de manier van werken die jij van het
primair onderwijs gewend bent. Hierdoor ben je snel
gewend op je nieuwe school. We gaan uit van jouw
talenten en mogelijkheden!
Als mavo/vmbo tl leerling of vmbo bb of kb leerling
met de richting zorg & welzijn of dienstverlening &
producten, kun je bij ons je diploma behalen. Ben
je vwo, havo of vmbo bb/kb leerling in de overige
richtingen, dan zit je het eerste en tweede leerjaar
bij ons op de vestiging. Daarna kun je doorstromen
naar onze scholen in Winschoten, om de opleiding af
te ronden. Volg je het zesjarige havo? Dan rond je bij
ons eerst mavo/vmbo tl af en stroom je daarna in op
het vierde jaar van het havo in Winschoten.

Daltononderwĳs

Wij hebben persoonlijke aandacht voor jou. Dit uit
zich onder andere doordat wij elke klas twee mentoren
toewijzen. Daarnaast bieden wij veel structuur door
onze vaste lestijden zonder tussenuren. Ook kun je
tijdens bepaalde daltonuren meedoen aan onder
andere extra rekentraining, extra sport, toneel, dans,
weerbaarheidstraining, de leerlingenraad of ICT-training.
De leerlingen worden bij het Daltononderwijs begeleid
naar zelfstandigheid en verdere ontwikkeling. Op die
manier word je stapje voor stapje voorbereid op het
vervolgonderwijs.

Samen met je mentor stel je de Daltonbrief op. Hierin
staan jouw persoonlijke leerdoelen en sociale doelen,
die jij thuis met je ouders bespreekt. Zo werken wij
gezamenlijk aan jouw ontwikkeling!
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Inzetten voor anderen
Op de vestiging Woldendorp willen we graag dat jij je
bewust bent van de omgeving waarin je woont en dat
jij je inzet voor anderen. De school organiseert daarom
(vaak tijdens de daltonuren) activiteiten waarbij dit
wordt gestimuleerd. Ieder schooljaar werken we met
de hele school aan een project. Hieraan is meestal
een goed doel gekoppeld.
Wij vinden het belangrijk dat er over bepaalde
onderwerpen wordt gepraat. Pesten is daar één van.
Voorgaande jaren kwam theatergroep ‘De Steeg’ bij
ons op school om een voorstelling te geven over pesten.
Na aﬂoop van de voorstelling konden de leerlingen
erover praten en werd benadrukt hoe pesten
voorkomen kan worden.

Waar vind je ons?
BURGEMEESTER GARRELTSWEG 35, WOLDENDORP
AFDELINGSDIRECTEUR A.I.: DHR. SIEMON VAN DER WAL
TELEFOON : (0596) 58 33 80
WOLDENDORP@DOLLARDCOLLEGE.NL

Op onze vestiging geven wij onderwijs volgens de
daltonwerkwijze, waarbij je werkt met studiewijzers.
Hierin staat per vak wat de lesstof, taak en opdracht
is voor een bepaalde periode. Elke klas heeft drie
of vier daltonuren per week. Tijdens deze uren
kun je alleen of in groepjes aan opdrachten
werken. Je bent zelf verantwoordelijk voor
het op tijd af hebben van je werk. Je kunt
zelf kiezen aan welk vak je werkt en bij
welke leerkracht je dit wilt doen.

Infobrochure 2021-2022
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Draaien maar!
Sla de brochure dicht en keer ‘m
om. Je kan dan aan de andere kant
doorlezen over al onze vestigingen
buiten Winschoten!

www.samensterkeronderwijs.nl  
Benieuwd naar onze scholen? Kijk snel op:
Sla de brochure dicht en keer ‘m
om. Je kan dan aan de andere kant
doorlezen over al onze vestigingen
in Winschoten!

Draaien maar!

Benieuwd naar onze scholen? Kijk snel op:

www.samensterkeronderwijs.nl  

Vestigingen
Hommesplein
Adres: Doctor J.H. Hommesplein 2, Winschoten
Directie: Mw. Ans Koster - Schulte
Telefoonnummer: (0597) 67 02 00
E-mailadres: hommesplein@dollardcollege.nl

Bovenburen 60-76
Adres: Bovenburen 60 - 76, Winschoten
Directie: Mw. Landa Buiter
Telefoonnummer: (0597) 45 49 40
E-mailadres: wns@ubboemmius.nl

Campus Winschoten
Adres: P.C. Hooftlaan 1, Winschoten
Directie: Mw. Anka Noorda - Bolt
Telefoonnummer: (0597) 67 09 70
E-mailadres: campus@dollardcollege.nl

Praktijkonderwijs
Bovenburen
Adres: Bovenburen 11 - 11A, Winschoten
Directie: Mw. Dineke Staalstra
Telefoonnummer: (0597) 55 31 95 / 90
E-mailadres: bovenburen@dollardcollege.nl
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Een veilige leeromgeving
Gezonde School
Een gezonde leefstijl vinden we erg belangrijk.
Je ﬁjn voelen is een voorwaarde om goed te
kunnen leren. Als je je lichamelijk goed voelt,
gaan veel dingen vaak een stuk gemakkelijker.
Daarmee bedoelen we niet alleen dat gezond
eten goed voor je is, maar ook dat het belangrijk
is dat je iedere dag genoeg beweging krijgt. We
stimuleren op school dan ook graag het ‘sporten
met plezier’.
Daarnaast staan we roken, alcohol en drugs
niet toe op school en tijdens schoolactiviteiten.
Dit geldt voor zowel leerlingen, ouders en
personeel. Ook vinden we het belangrijk dat
je op onze school op een gezonde manier met
méér dan alleen vriendschap en je misschien

Leerlingondersteuning
& dyslexiebegeleiding

voor de eerste keer verliefd wordt. We proberen

Het welzijn van de leerlingen vinden we

je een gezonde basis te geven. Bovendien willen

erg belangrijk. Daarbij hoort ondersteuning

we dat er een veilige schoolomgeving voor je

op maat en persoonlijke aandacht voor alle

is. De cursus ‘omgaan met geweld en agressie’

leerlingen. Er is een dyslexieprotocol en er

in je eerste leerjaar helpt je om fysiek en

zijn contactmomenten met de dyslexiecoach

mentaal sterker te worden, meer zelfvertrouwen

voor vragen over dyslexie en/of dyscalculie.

te krijgen en je grenzen aan te kunnen geven.

De vestiging heeft een anti-pestcoördinator

elkaar omgaat, ook wanneer er sprake is van

en er worden projecten rondom pesten
en sociale omgang georganiseerd. Verder
onderhouden we goede contacten met
externe instanties. Om te zorgen voor een
optimale ondersteuning van de leerlingen,
onderhouden we een intensief contact met
• Gezond eten is bij ons vanzelfsprekend.

de ouders/verzorgers.

• Met plezier gezond bewegen!
• Roken, alcohol & drugspreventie.

• Contactmomenten met dyslexiecoach.

• Goede educatie en voorlichting op het gebied

• Projecten rondom pesten/sociale omgang.

van relaties & seksualiteit.

• Goede contacten met externe instanties.

• Niet alleen gezond, maar ook veilig.

• Individuele benadering van de leerling.

• Zelfvertrouwen vergroten.

• Intensief contact met thuis.

• Leer je grenzen kennen en verleggen.

• Anti-pestcoördinator.
• Dyslexieprotocol.
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Inzetten op
jouw individuele
leerbehoefte
We vinden het belangrijk dat er wordt gekeken
naar jouw persoonlijke wensen en mogelijkheden
als leerling. Je krijgt bij ons de mogelijkheid
om het onderwijs op je eigen tempo te volgen,
binnen jouw leerbehoefte. Je kan daarin kiezen
welke vakken jij interessant vindt en welke
richting jij op wilt.
Zo ontwikkel jij je optimaal en ben je
gemotiveerd om jouw persoonlijke leerdoelen
te behalen. De docenten stellen je hierbij de
juiste vragen en coachen je hierin voor verdere
groei. Zij voorzien je van goede en effectieve
feedback en feedforward zodat jij je continu
blijft ontwikkelen, gericht op de toekomst.

Digitale middelen
& leren op afstand
We doen steeds meer online. Helemaal nu
we in een uitzonderlijke tijd zitten, zoeken
we veel naar digitale oplossingen. We vinden
het als school dan ook onze belangrijke
taak om jou als leerling voor te bereiden
op de digitalisering van onze samenleving
en passen ons onderwijs daarop aan.
Door de Coronamaatregelen zal jij (deels)
gaan leren op afstand, vanaf je eigen laptop.
Ook zul je misschien gaan werken met een
iPad en zullen we elkaar regelmatig zien
en spreken via Teams. Wij begeleiden jou
en je ouders hier goed bij en ondersteunen
je bij het ontdekken van de apparatuur
en programma’s.
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Betrokkenheid van de leefomgeving
Xperience
Ben jij nieuwsgierig en onderzoekend? Wil je
graag weten hoe bepaalde zaken werken en
in elkaar zitten? Dan word jij enthousiast van
het ﬁeld-lab! In het ﬁeld-lab ga je in groepjes
aan de slag met een levensechte, serieuze en
uitdagende opdracht, van échte opdrachtgevers
uit het bedrijfsleven. Je leert om samen te
werken, ideeën te ontwikkelen en te werken
als een uitvinder, onderzoeker en ontwerper.
De opdrachten worden vanuit 7 werelden
gemaakt:
• Menselijk lichaam
• Verkeer, transport en ruimte
• Geld en handel
• Wetenschap en ontdekken
• Onze planeet
• Voeding en gezondheid
• Creativiteit en ontwerpen
Er wordt een verdeling gemaakt van de werelden
over twee schooljaren. Per project kunnen
er meer werelden centraal staan en komen
er verschillende vakken aan bod zoals
scheikunde, natuurkunde, biologie en techniek.

First Lego League
Lego alleen voor kleine kinderen? Absoluut
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niet! Ieder jaar wordt wereldwijd de First

Sterk Techniekonderwijs

Buitenschoolse activiteiten

Zo ga je op excursie naar bijvoorbeeld musea

Lego League georganiseerd. Hierin worden

In onze regio is sprake van krimp.

Leren is belangrijk, maar een school

of het buitenland. Je kunt ook meedoen aan

kinderen van 9 – 15 jaar uitgedaagd om

Tegelijk zijn er veel vakgebieden waarop

is er ook om anderen te ontmoeten,

een internationale uitwisseling in diverse

uitvindingen en innovaties te bedenken op

vraag is naar goed opgeleid personeel.

plezier te hebben en met elkaar

landen in Europa. Leuk toch!

het gebied van sport en technologie. Aan

Om de regio goed leefbaar te houden

activiteiten te ondernemen. Gedurende

dit project doen meer dan 200.000 kinderen

werken Dollard College en Ubbo Emmius

het schooljaar worden er veel buiten-

Activiteiten

mee! De mogelijkheden zijn eindeloos. Elk

samen met regionale bedrijven, zodat

schoolse activiteiten georganiseerd.

• Sportdagen

project wordt beoordeeld op het ontwerp,

we jou én de regio een goede toekomst

Je kunt je (creatieve) talenten ontwikkelen

• Schoolreizen

presenteren en samenwerken. Als klas/team

kunnen bieden. Dankzij deze nauwe

en laten zien aan de rest van de school.

• Klassenuitjes

werk je vanaf het begin van het schooljaar

samenwerking kunnen we jou goed

Kun jij bijvoorbeeld leuk gitaar spelen?

• Voorleeswedstrijd

samen toe naar de regioﬁnale in februari.

voorbereiden op een opleiding en werk

Dan is de schoolband misschien iets

• Theatervoorstellingen

in de regio en genoeg uitdaging bieden

voor jou. Gek op lezen? Geef jezelf op

• Schoolband/schoolkoor

• Leren samenwerken als team.

in het techniekonderwijs. Je kan bijvoor-

voor de voorleeswedstrijd.

• Bedrijfsbezoeken

• Ontwikkelen van oplossingsgericht denken.

beeld aan de slag met activiteiten en

• Oefenen in presenteren.

projecten bij bedrijven. Leuk toch om

Ook ga je met je klas uitstapjes maken.

• (Culturele) excursies

alles meteen in de praktijk te kunnen

Je maakt kennis met toneel, ﬁlm, dans,

• Projecten rond burgerschapsvorming

zien en echt aan de slag te mogen

muziek en schilder- en tekenkunst. Want

• Culturele activiteiten

voor een bedrijf? We hopen jou zo

leren doe je niet alleen in de klas of uit

• Introductieweek met kennismakings-

enthousiast te maken voor techniek!

je boeken. Je trekt er regelmatig op uit.

• Schoolfeest

activiteiten
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Havo/vwo
• Havo
De opleiding duurt in totaal 5 jaar. Met een
havodiploma kun je doorstromen naar het

Het havo/vwo is gericht op:

hbo. Voor havoleerlingen bieden we moge-

• Aansluiting bij de behoeftes van

lijkheden om op te stromen naar het vwo.

de leerling.

Het havo-diploma geeft toelating tot vwo-5

• Het beleven van succeservaringen.

als aan de voorwaarden wordt voldaan.

• Jezelf zo goed mogelijk kunnen

• Vwo
De opleiding duurt in totaal 6 jaar. Met een
diploma van het vwo kun je doorstromen
naar de universiteit. Ook geeft het diploma
toegang tot het hbo.

ontwikkelen.
• Ontdekken wie je bent en wat bij je
past (LOB).
• Het integreren en toepassen van
kennis.
• Het ontwikkelen van een kritische

Je ﬁjn voelen is een voorwaarde om goed

houding: wat weet ik & hoe kom ik

te kunnen leren. Daarbij hoort een prettige klas

iets te weten.

en de eerste drie jaren een vaste mentor.
Maar ook dat je uitgedaagd wordt zodat je
kan ontdekken wie je bent en wat bij je past.
Naast kennis opdoen is een gezonde leefstijl
ook heel belangrijk. Daar besteden we ook
veel aandacht aan.

Vwo – tto (tweetalig onderwijs)
Ben je goed in Engels? Dan kun je bij ons

We gaan aan de slag met het leren plannen

tweetalig onderwijs (tto) volgen. Je volgt

en leren en je ontdekt wie je bent en waar

de vakken, aardrijkskunde, geschiedenis,

jouw talenten liggen. Ben je bijvoorbeeld

biologie en beeldende vorming in het

geïnteresseerd in techniek? Dan kun je je ei

Engels. Maar ook muziek, personal skills

kwijt bij de Lego League! We stimuleren je een

en European and International Orientation.

kritische houding te ontwikkelen: wat weet

En natuurlijk Engels! Het mentoruur is

ik en hoe kom ik iets te weten. Je gaat veel

ook in het Engels. Je doet regelmatig

werken in projecten waarbij verschillende

activiteiten waarbij je veel met elkaar

vakken samenkomen. Je leert hoe je de

moet samenwerken en overleggen.

opgedane kennis kunt integreren en

Je krijgt bij Engels extra ondersteuning

toepassen in de praktijk.

voor de vakken die in het Engels gegeven
worden. In het derde jaar rond je het tto

Zesjarige havo

af. Daarna vervolg je het vwo in het

Als je de zesjarige havo-route volgt, krijg je

Nederlands.

twee diploma’s: een mavo/vmbo tl- en een
havodiploma. Op het mavo/vmbo tl krijg je al
extra opdrachten op havo-niveau, zo leer je
alvast op de havo-manier te werken. Je doet ook
examen in een extra vak zodat je met dezelfde
vakken verder kunt werken op het havo. Als je
na vier jaren jouw mavo/vmbo tl-diploma haalt,
volg je tot aan de zomervakantie extra lessen ter
voorbereiding op het havo. Na de zomervakantie
begin je dan in het vierde leerjaar van het havo.
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“Vwo tto is a nice way
to learn English and
connect with the world.
Everyone is accepted
for who they are. So
take the risk!”
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Theoretische en gemengde leerweg
(vmbo tl/gl)
Het vmbo bereidt je voor op het mbo (middelbaar beroepsonderwijs). Je kunt op het vmbo
genoemde beroepsgerichte leerwegen, bieden

De theoretische en gemengde
leerweg is gericht op:

wij ook de volgende vmbo-leerwegen aan:

• Het beleven van succeservaringen.

een aantal leerwegen volgen. Naast de hiervoor

• Korte lijnen met thuis.
De opleiding vmbo tl/gl duurt in totaal 4 jaar.
De niveaus vmbo tl en gl liggen dicht bij elkaar,
maar bij de gemengde leerweg volg je naast
theorie ook een beroepsgericht vak. Met een
diploma voor vmbo tl/gl kun je doorstromen
naar een vakopleiding op niveau 3 of middenkaderopleidingen op niveau 4 van het mbo.

• Aansluiting bij de behoeftes van
de leerling.
• Jezelf zo goed mogelijk kunnen
ontwikkelen.
• Ontdekken wie je bent, waar je goed
in bent en wat bij je past (LOB).
• Aandacht voor een gezonde leefstijl.

Een mavo/vmbo tl diploma geeft ook toegang
tot het vierde leerjaar van de havo als aan
de voorwaarden wordt voldaan.
Ontdekken waar je goed in bent, daar krijg
je alle ruimte voor bij de theoretische en
gemengde leerweg. We zorgen dat je in een
klas komt waarin je je ﬁjn voelt en helpen je
met hoe je het beste kunt leren. Samen gaan
we bepalen welke leerbehoeftes je hebt en
passen het onderwijs daarop aan. Zodat jij
je zo goed mogelijk kan ontwikkelen en je
successen kunt vieren. We doen dit o.a.
door te werken en leren in projecten,
waarbij vakken samen komen.
Ook worden er mogelijkheden geboden om
eventueel op te stromen naar havo. Verder
is er veel aandacht voor een gezonde leefstijl
en zorgen we ervoor dat we goede contacten
onderhouden met je ouders/verzorgers.

“ Als je niet kunt kiezen voor
een proﬁel moet je kijken
welke vakken je wel of niet
leuk vindt. Volg je hart en
overleg met je ouders wat
het beste voor je is.”
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Beroepsgerichte leerweg (vmbo bb/kb)
beste kan leren. Zo kun jij jezelf zo goed
mogelijk ontwikkelen en ontdekken wie
je bent en wat bij je past. Ook worden er
mogelijkheden geboden om eventueel op
te stromen. Je ontdekt je talenten en laat
die groeien!

Leren in de praktijk
Je leert vanuit echte praktijksituaties, in en
buiten de school. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan stages en bedrijfsbezoeken. Zo bereid
jij je goed voor op je vervolgopleiding. Met
Het vmbo bereidt je voor op het mbo (middelbaar beroepsonderwijs). Je kunt op het vmbo
een aantal leerwegen volgen. Wij bieden de
volgende beroepsgerichte leerwegen aan:
• bb (basisberoepsgerichte leerweg)

je vmbo diploma op zak, stroom je in een
doorlopende leerlijn door naar het mbo.
Wij helpen je bij het kiezen van een vervolgopleiding en loopbaan te kiezen, zodat de
doorstroom naar het mbo nog een stuk
gemakkelijker wordt.

Met een diploma voor vmbo bb kun
je doorstromen naar de basisberoepsopleidingen niveau 2 op het mbo.
Leerlingen van vmbo bb krijgen per
week minder theorie-uren dan vmbo kb
leerlingen. De niveaus zijn ook verschillend.
• kb (kaderberoepsgerichte leerweg)
Met een diploma voor vmbo kb kun je
doorstromen naar de vak- en middenkaderopleidingen niveau 3 of 4 op het mbo.
We vinden het belangrijk dat je je veilig
en ﬁjn voelt in de klas. En dat er tijdens
het schooljaar niet teveel veranderingen
zijn. Hierdoor kan jij je volledig concentreren
op de lessen en je taken. Dit doen we door
kleine groepen te maken. Ook zorgen we
ervoor dat je zoveel mogelijk dezelfde
docent hebt. We letten goed op wat jouw

De beroepsgerichte leerweg
is gericht op:
• Les in kleine groepen.
• Leren door te doen.
• Aansluiting bij de behoeftes van
de leerling.
• Mogelijkheden tot opstromen.
• Jezelf zo goed mogelijk kunnen
ontwikkelen.
• Ontdekken wie je bent en wat bij je
past (LOB).
• Het beleven van succeservaringen.
• Leren in de praktijk door stages en
bedrijfsbezoeken.
• Goede voorbereiding op je vervolgopleiding en loopbaan.

leerbehoeftes zijn en helpen je hoe je het

“ Als je door de school loopt
zie je leerlingen actief en
samenwerkend bezig.”
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Ons onderwijsaanbod

Bij ons kun je terecht voor:
• Praktijkonderwijs*
• Vmbo bb
(basisberoepsgerichte leerweg)
• Vmbo kb

“ Je leert in de praktijk door
stages en bedrijfsbezoeken
en je wordt geholpen bij het
maken van een keuze voor
een vervolgopleiding en
loopbaan.”

(kaderberoepsgerichte leerweg)
• Vmbo gl (gemengde leerweg)
• Vmbo tl (theoretische leerweg/mavo)
• Havo
• Vwo (atheneum/gymnasium) en
vwo tto (tweetalig onderwijs)
Is het nog niet helemaal duidelijk welk schooladvies je krijgt of ben je vooral nieuwsgierig

* meer informatie hierover vind je aan de andere zijde
van deze brochure op pagina 10.

naar het aanbod en de sfeer op het voortgezet
onderwijs in Winschoten? We hopen dat deze
brochure je dan wat verder op weg helpt in je
keuze. We hebben alles voor je op een rijtje
gezet zodat je weet wat voor onderwijs wij
aanbieden en waar we onze aandacht op richten.

ISK
(internationale schakelklas)
Woon jij nog maar kort in Nederland

Dankzij de samenwerking van Dollard College

en moet je de taal nog leren? Dan kun

en Ubbo Emmius in Winschoten bieden we

je bij ons terecht in de internationale

een breed onderwijsaanbod aan. Van praktijk-

schakelklas. Jij en je klasgenoten

onderwijs tot en met gymnasium; je kunt bij

(allemaal 12 tot 18 jarigen) worden

ons terecht! We werken samen met jou aan

ingedeeld in niveaugroepen, zodat

een mooie leerweg waar je volledig jezelf kan

het onderwijs goed bij je past. In

zijn en we oog voor elkaar hebben. Een open

de internationale schakelklas leer

sfeer is belangrijk en kenmerkend voor de

je zo snel mogelijk Nederlands lezen,

cultuur op onze scholen.

schrijven, spreken en verstaan, zodat
je kunt doorstromen naar een andere

Naast leren en jezelf ontwikkelen is er veel tijd

opleiding. Ook organiseren we volop

voor leuke dingen, zoals excursies, een jaarlijkse

maatschappelijke, culturele en sportieve

kerstmarkt en sportdagen. We wensen je heel

activiteiten voor je waar je aan kunt

veel succes met je keuze en een warm welkom

deelnemen.

bij onze scholen in Winschoten!
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Voorwoord
Het Dollard College en Ubbo Emmius in
Winschoten gaan met elkaar samenwerken.
Beide scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs bundelen hun krachten om
een volwaardig en breed onderwijsaanbod
voor jou en alle andere leerlingen in
Winschoten en omgeving te kunnen
blijven garanderen.

Waarom samenwerken?
Voor beide scholen staat het belang van
jou als leerling voorop. Wij willen jou alle
keuzemogelijkheden qua onderwijs blijven
bieden. Het voortgezet onderwijs in OostGroningen krijgt namelijk te maken met
een dalend aantal leerlingen. Samen zien
we veel meer kansen dan apart van elkaar,
zodat jij de opleiding kan kiezen die bij je
past. We gaan voor een besturenfusie met
ingang van 1 januari 2022 en een formele
samenvoeging van onze scholen in
Winschoten per 1 augustus 2022.
Op deze manier kunnen we nu en in de
toekomst het ‘totaalpakket’ aan onderwijs
garanderen: van praktijkonderwijs tot en
met gymnasium. Op welke vestiging jij
precies terecht komt in Winschoten, wordt
op een later moment bekend gemaakt.
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Zodra dit duidelijk is, zullen we jou en
je ouders hierover informeren.

Samen sterker

Een mooie
leerroute in
Winschoten
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