
Op naar het VO!
Informatie over het voortgezet onderwijs in Hoogeveen





Welkom bij het voortgezet onderwijs in Hoogeveen!
Uw kind maakt binnenkort de overstap naar een school voor voortgezet onderwijs in Hoogeveen. Om u en uw 
kind te helpen bij die keuze bieden wij u in deze gezamenlijke brochure een eerste kennismaking met onze 
scholen. Ook geven we u algemene informatie over de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet 
onderwijs. Kom ook sfeer proeven tijdens onze open avonden op donderdag 1 en maandag 5 februari 2018.

Graag tot ziens op het Roelof van Echten College en RSG Wolfsbos!

OPEN AVONDEN

donderdag 1 februari 2018 

maandag 5 februari 2018

Alle locaties open van 19.00 tot 21.30



Praktische zaken

Schoolkeuze

Kiezen voor een school voor voortgezet onderwijs is 
moeilijk. Het is ook een belangrijke keuze. Een keuze 
die de leerling vaak zelf maakt, samen met zijn ouders 
of verzorgers en in overleg met de directeur of groep 
8-leerkracht van de basisschool. 

Bij de keuze voor een school speelt niet alleen het 
schooltype een rol. Er kan ook gekozen worden voor 
christelijk (Roelof van Echten College) of openbaar 
onderwijs (RSG Wolfsbos).  

Schooladvies

Bij de keuze is het advies van de basisschool erg 
belangrijk. Dit advies wordt gebaseerd op de 
prestaties, interesses en motivatie van de leerling. 
Ook spelen de resultaten van de toetsen van het 
leerlingvolgsysteem een rol. 

Schoolgids en kwaliteitskaart

Beide scholen hebben een digitale schoolgids 
met daarin alle informatie over het onderwijs op 
hun school en de manier waarop het onderwijs is 
georganiseerd. Daarnaast heeft elke school een 
toezichtkaart, opgesteld door de onderwijsinspectie. 
Daarin staat informatie over de examenresultaten, 
zittenblijvers, de overgang en meer. U vindt deze kaart 
op www.owinsp.nl. Voor een vergelijking van scholen 
kunt u kijken op www.scholenopdekaart.nl.

Aanmelden, toelating en plaatsing

Na overleg met de leerkracht van groep 8 melden 
ouders hun kind aan bij een school voor voortgezet 
onderwijs. Dat kan vanaf 1 maart en bij voorkeur 
uiterlijk 9 maart. De leerling wordt geplaatst in een 
klas waarin het niveau dat de basisschool heeft 
geadviseerd wordt aangeboden.

Leerplicht

Ieder kind in Nederland moet tot aan het eind van 
het schooljaar waarin het zestien jaar wordt volledig 
dagonderwijs volgen. De ouders/verzorgers moeten 
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ervoor zorgen dat dit ook gebeurt. Als een kind 
eerder van school gaat, is dat strafbaar. Dit heet 
leerplicht, maar eigenlijk gaat het om een recht: het 
recht van iedereen om te leren! Als een kind zonder 
diploma van school gaat, heeft het veel minder 
toekomstmogelijkheden. Met een diploma kan hij of 
zij verder leren of gemakkelijker een baan vinden. 

Studiekosten

Onderwijs kost geld. Er zijn studieboeken nodig, maar 
ook sportkleding. Werkweken en excursies moeten 
betaald worden en op de meeste scholen wordt ook 
een (vrijwillige) ouderbijdrage gevraagd. De scholen 
proberen de kosten zo laag mogelijk te houden, maar 
de financiële situatie van de ouders/verzorgers mag 
nooit een belemmering zijn om kinderen naar school 
te laten gaan. Daarom springt de overheid bij als het 
inkomen onder een bepaald bedrag ligt. Die bijdrage 
moeten ouders/verzorgers zelf aanvragen, via school 
of via DUO. Kijk op www.duo.nl of bel (050) 599 77 55.

Stichting Leergeld

Sinds 2017 is er een stichting Leergeld in Hoogeveen. 
Deze vrijwilligersorganisatie ondersteunt kinderen uit 

arme gezinnen, zodat ze in of buiten school kunnen 
meedoen met hun leeftijdsgenoten. Aanmelden en 
meer informatie: www.leergeld.nl/hoogeveen. De 
gemeenten Coevorden en De Wolden hebben een 
eigen regeling. Ouders uit deze gemeenten kunnen 
een beroep doen op de regelingen in hun gemeente. 

RENN4

Het speciaal voortgezet onderwijs wordt in Hooge-
veen verzorgd door RENN4. RENN4 biedt specialistisch 
onderwijs aan leerlingen van vier tot twintig jaar 
met specifieke behoeftes op het terrein van leren en 
gedrag. RENN4 is gevestigd op locatie Eduwiek aan de 
Voltastraat in Hoogeveen. Ook zij zijn geopend tijdens 
de open avonden op 1 en 5 februari. Meer informatie: 
www.renn4.nl en www.passendonderwijs.nl.

Medezeggenschap

Iedere school in het voortgezet onderwijs heeft 
een medezeggenschapsraad. In die raad zitten 
leerkrachten, ouders en leerlingen. Via deze raad 
hebben ouders en leerlingen invloed op wat er op 
school gebeurt. Meer informatie hierover kunt u 
krijgen bij de school van uw keuze.



Op naar het VO
Het voortgezet onderwijs is de laatste jaren flink 
veranderd. Hoe ziet het er nu uit? We leggen het in 
hoofdlijnen uit. 

Onderbouw

In de onderbouw leren de kinderen wat ze moeten weten, 
begrijpen en kunnen om later goed te functioneren in de 
maatschappij; als mens, maar ook als werknemer. Dat is 
beschreven in zogenaamde kerndoelen. Omdat leerlingen 
verschillend zijn, worden de kerndoelen op verschillende 
manieren aangeboden. De onderbouw is ook de basis 
voor de keuze van het vervolgonderwijs, dat gegeven 
wordt in de bovenbouw.

Bovenbouw 

Op het vmbo begint de bovenbouw in klas 3, op de 
havo en het vwo begint de bovenbouw in klas 4. In de 
bovenbouw wordt van de leerling meer zelfstandigheid 
verwacht, wat nodig is voor een vervolgstudie. 

Bovenbouw vmbo
Het vmbo kent vier soorten leerwegen en bereidt voor op 
het mbo. Dat zijn de theoretische (TL), de gemengde (GL), 
de basisberoepsgerichte (BB) en de kaderberoepsgerichte 
leerweg (KB). In Hoogeveen kiezen beide scholen ervoor 
om leerlingen kennis te laten maken met verschillende 
beroepsvelden. De meeste leerlingen in het vmbo doen 
examen in zes vakken. 

Bovenbouw havo/vwo
De bovenbouw van havo en vwo kent vier profielen: 
natuur & techniek, natuur & gezondheid, economie & 
maatschappij en cultuur & maatschappij. Elk profiel 
bestaat uit een verplicht deel dat voor alle profielen gelijk 
is, een deel dat bij het gekozen profiel hoort en een vrij 
deel. 

Leerwegondersteunend onderwijs
Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben om hun 
vmbo-diploma te halen, kunnen in aanmerking komen 
voor het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). De 
ondersteuning kan gericht zijn op sociaal-emotionele 
problemen of ondersteuning bij leerproblemen.  



Praktijkonderwijs
Voor leerlingen van wie verwacht wordt dat het behalen 
van een vmbo-diploma te hoog gegrepen is, bestaat 
het praktijkonderwijs. Dit onderwijs bereidt leerlingen 
rechtstreeks voor op een baan of een mbo-opleiding 
niveau 1. 

Overzicht van leerlijnen en locaties vanaf schooljaar 2018-2019

Leerlijn Locaties RSG Wolfsbos Locaties Roelof van Echten College

Praktijkonderwijs Meander Eduwiek

Leerwegondersteunend onderwijs Dikkenberg + Harm Smeenge Eduwiek 

Vmbo BB/KB Harm Smeenge Eduwiek

Vmbo TL/GL/mavo Groene Driehoek + Harm Smeenge Bentinckspark

Havo Groene Driehoek Bentinckspark

Vwo (atheneum) Groene Driehoek Bentinckspark

Gymnasium Bentinckspark
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Roelof van Echten College
Roelof van Echten College
Het Roelof van Echten College is een christelijke scholen-
gemeenschap in Hoogeveen. Wij bieden onderwijs aan 
voor ieder kind: van praktijkonderwijs tot en met vwo. 
Daarnaast zijn wij de enige school in Hoogeveen met een 
gymnasium. Vanuit onze christelijke identiteit vinden wij 
dat ieder kind recht heeft op goed onderwijs. Iedereen 
is bij ons welkom. Of uw kind nu meer intellectuele 
uitdaging nodig heeft of juist extra begeleiding, wij 
bieden passend onderwijs dat aansluit bij zijn of haar 
mogelijkheden.

Succesvolle leerloopbaan

Wij willen dat iedere leerling succesvol doorstroomt naar 
een passende vervolgopleiding of baan. Dat noemen 
we een succesvolle leerloopbaan. Om dat te bereiken, 
hebben we verschillende leerlijnen die aansluiten bij het 
startniveau van de leerling. Binnen iedere leerlijn bestaat 
de ruimte om profielen en vakken te kiezen die passen 
bij de persoonlijke kwaliteiten en interesses. Zo bieden 
wij onderwijs op maat. Dankzij onze contacten met het 
basisonderwijs en vervolgopleidingen hebben we op alle 
niveaus doorlopende leerlijnen gecreëerd. 

Dit betekent dat onze lessen aansluiten bij de kennis 
en vaardigheden die uw kind heeft meegekregen 
op de basisschool. En dat wij ervoor zorgen dat uw 
kind de kennis en vaardigheden meekrijgt die het 
vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt van hem of haar 
verwacht. 

Passende begeleiding

Wij willen het maximale uit de leerloopbaan van uw kind 
halen. Of uw kind nu heel goed kan leren of juist wat extra 
hulp nodig heeft – wij helpen hem of haar de beste plek 
te vinden. Ons Expertisecentrum staat voor iedere leerling 
klaar. In dit zorgteam zitten mentoren, remedial teachers, 
psychologen en andere deskundigen van onze school 
en het speciaal onderwijs. Door onze kennis en expertise 
te bundelen, kunnen we op elke locatie passende 
ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld bij problemen bij 
het leren, in het gedrag of op sociaal-emotioneel gebied, 
bij langdurige ziekte, een handicap of bij gecombineerde 
onderwijsvormen. Dat doen we zo veel mogelijk in de 
klas. Daardoor is de extra ondersteuning vertrouwd en 
blijft alles zo normaal mogelijk. 



Praktijkonderwijs

Ons praktijkonderwijs richt zich op leerlingen van twaalf 
tot negentien jaar die vermoedelijk zonder vmbo-diploma 
doorstromen naar werk of een korte beroepsopleiding. Met 
persoonlijke aandacht, praktijkgericht leren en de juiste 
begeleiding bereiden we hen voor op een succesvol vervolg 
van hun leerloopbaan.

Onderwijs op maat
In het eerste leerjaar van het praktijkonderwijs kijken we 
samen naar de capaciteiten, interesses en prestaties van uw 
kind. Dat vertalen we in een individueel ontwikkelingsplan 
(IOP). We stemmen het onderwijs zo veel mogelijk af op het 
IOP. Samen met u en uw kind kijken we regelmatig hoe het 
gaat en of we het plan moeten bijstellen. 

Dakpanklas
Gaat het leren goed in het eerste jaar? Dan kan uw kind 
doorstromen naar de dakpanklas. In deze klas volgen 
leerlingen, onder begeleiding van ons zorgteam, voor een 
schooljaar het programma van het leerwegondersteunend 
onderwijs (lwoo). Het lwoo is voor leerlingen die met wat 
extra ondersteuning hun vmbo-diploma kunnen halen. Bevalt 
de dakpanklas goed, dan kan in overleg definitief worden 
overgestapt naar het lwoo. 

Oriëntatie op de arbeidsmarkt
Na het eerste leerjaar begint de oriëntatie op de arbeidsmarkt. 
Leerlingen volgen algemeen vormende vakken als Neder-
lands, Engels en rekenen/wiskunde. Ook volgen ze praktijk-
vakken die aansluiten bij hun ambities. Enkele vakken zijn: 
metaalbewerking, metselen, straten, groenvoorziening, 
houtbewerking, horeca, zorg & welzijn en detail. Vanaf 
het vierde leerjaar kunnen leerlingen landelijk erkende 
certificaten of een mbo-diploma niveau 1 (Entree) behalen.

Arbeidtrainingscentrum
Vanaf leerjaar 2 doen leerlingen praktijkervaring op in het 
arbeidtrainingscentrum (ATC). Het ATC is een ‘echt’ bedrijf 
in de school. Leerlingen werken hier aan opdrachten voor 
bedrijven uit de regio en trainen zo belangrijke arbeids-
vaardigheden. Die vaardigheden mogen ze in leerjaar 4 of 5 in 
de praktijk brengen tijdens een stage. Eenmaal aan het werk is 
het mogelijk dat het Roelof van Echten College oud-leerlingen 
blijft begeleiden via een jobcoach of de avondschool.

“Ik kom nog iedere dinsdag naar de 

avondschool. M’n oude leraren helpen me 

dan bij mjin mbo-opleiding of theorieles 

voor m’n rijlessen.”



Vmbo 

Ons vmbo kent verschillende leerlijnen en (gecombineerde) 
brugklassen. Afhankelijk van de ambities en mogelijkheden 
komt uw kind in een van de volgende brugklassen: vmbo 
basis (BB), basis/kader (BB/KB), kaderplus (KT), mavo of lwoo. 

Vmbo basis en kader (BB en KB)
Is uw kind het type dat graag de handen uit de mouwen 
steekt? Dan zal het zich hier zeker thuis voelen. In de 
basis- en kaderberoepsgerichte leerweg krijgen leerlingen 
uitgebreid de mogelijkheid om zich breed te oriënteren 
op mogelijke studierichtingen en beroepen. Aan de hand 
van praktijkgerichte opdrachten ontdekken ze waar hun 
interesses liggen. Naast de algemeen vormende vakken 
maken ze kennis met verschillende werkvelden, zoals zorg, 
techniek, economie, veiligheid en mode. Zo kunnen ze hun 
beroepskeuze nog even uitstellen. Na vier jaar haalt een 
leerling een vmbo-diploma voor de basisberoepsgerichte of 
kaderberoepsgerichte leerweg. Daarmee beschikt hij over alle 
(praktische) kennis en vaardigheden om door te stromen naar 
het mbo. 

Kaderplus (vmbo KB/TL)
Voor leerlingen die meer uitdaging aankunnen voor de 
theorievakken hebben we de kaderplus-klas. 

Vanaf de brugklas krijgen deze leerlingen de theorievakken 
op twee niveaus: op KB-niveau en op TL-niveau. Ze halen hun 
KB-diploma met de mogelijkheid om een aantal vakken op TL-
niveau af te sluiten.  

Mavo
Vindt uw kind het leuker om theoretisch te leren? Dan is onze 
mavo een goede keuze. Dit is de theoretische leerweg van 
het vmbo, maar dan met iets extra’s. Het verschil met vmbo 
BB/KB is dat uw kind vooral theoriegerichte vakken krijgt en 
geen vakken gericht op de beroepspraktijk. Mavo-leerlingen 
krijgen les op locatie Bentinckspark, net als leerlingen 
van havo, atheneum en gymnasium. Afhankelijk van de 
studieresultaten is het mogelijk om na het eerste leerjaar op 
te stromen naar de havo. Natuurlijk kan uw kind ook na het 
eindexamen verder leren op de havo. 

Lwoo: vmbo met leerwegondersteuning
Leerwegondersteunend onderwijs is bedoeld voor 
leerlingen die met wat extra ondersteuning hun vmbo-
diploma halen. Het gaat dan bijvoorbeeld om leerlingen 
met leerachterstanden of sociaal-emotionele problemen. 
Extra ondersteuning kan op verschillende manieren 
worden geboden. Bijvoorbeeld in kleinere groepen, een 
aparte setting, in een aangepaste vorm of met individuele 
begeleiding.  

“Ik kom nog iedere dinsdag naar de 

avondschool. M’n oude leraren helpen me 

dan bij mjin mbo-opleiding of theorieles 

voor m’n rijlessen.”

Roelof van Echten College 



Mavo, havo en vwo

Locatie Bentinckspark heeft brugklassen op verschillende 
niveaus: van mavo tot en met gymnasium. Hierdoor kunnen 
brugklasleerlingen starten op het niveau dat het beste past 
bij hun aanleg en belangstelling. Daarnaast hebben we ook 
gecombineerde brugklassen, zoals een mavo-havo-brugklas 
en een havo-vwo-brugklas. 

De brugklassen verschillen vooral in didactische benadering 
en tempo. Verder geldt per type brugklas een eigen manier 
van toetsen en becijferen, zodat de leerling na klas 1 kan 
doorstromen naar mavo, havo, atheneum of gymnasium. 
Het Roelof van Echten College biedt bij gecombineerde 
brugklassen altijd onderwijs aan op het hoogste niveau. 
Brugklasleerlingen worden begeleid door hun mentor en 
door tutoren. Dat zijn leerlingen uit de bovenbouw die de 
eerstejaars begeleiden bij de overstap van het basisonderwijs 
naar het voortgezet onderwijs.

Keuzevakken
Leerlingen krijgen al vanaf de brugklas les in de richting die zij 
leuk vinden. Ze kiezen namelijk een keuzevak:

• Sport: hier ligt de nadruk op sport en bewegen. Daarbij 
gaat het niet alleen om het sporten zelf. Leerlingen leren 
bijvoorbeeld ook om een toernooi te organiseren of op te 
treden als coach of hulpverlener. 

• Kunst: dit keuzevak biedt een uitgebreider programma 
dan de reguliere lessen tekenen, handvaardigheid en 
muziek. Denk aan drama, toneelspelen, decor bouwen en 
film & fotografie.

• Technasium /technisch ontwerpen: voor leerlingen 
die hun talent voor bèta en techniek willen ontwikkelen. 
Tijdens het vak Onderzoek & Ontwerpen werken 
leerlingen aan vraagstukken en praktijkopdrachten uit het 
bedrijfsleven.  

Gymnasium

Voor leerlingen met een vwo-advies is er het gymnasium. 
Leerlingen die het gymnasium volgen, kiezen ook gewoon 
een keuzevak. Het verschil met het atheneum is dat op het 
gymnasium veel aandacht wordt besteed aan de klassieke 
talen en oudheid. Zo staat vanaf de brugklas het vak Latijn op 
het rooster. In de derde klas komt daar ook Grieks bij.  

“Het leuke aan keuzevakken is 

dat je extra veel bezig bent met 

je favoriete vak.”



Inspirerende schoolgebouwen

Op het Roelof van Echten College stimuleren we leerlingen 
om het maximale uit hun loopbaan te halen. Dat vraagt om 
een moderne en inspirerende omgeving om in te leren. Onze 
huisvesting is de afgelopen jaren volledig vernieuwd. 

Eduwiek
Leerlingen van het praktijkonderwijs en het vmbo gaan naar 
locatie Eduwiek. Ook leerlingen uit het voortgezet speciaal 
onderwijs krijgen hier les. Iedere onderwijsvorm heeft een 
eigen plek in het gebouw, met een eigen plein en ingang. 
Centraal in de school zijn gezamenlijke faciliteiten, zoals 
een leskeuken, praktijklokalen en een simulatiewoonhuis. 
De schoollocatie biedt leerlingen kleinschaligheid als ze 
dat nodig hebben en maakt unieke onderwijscombinaties 
mogelijk. Zo kan een leerling uit het speciaal onderwijs zijn 
heftruckcertificaat halen bij het praktijkonderwijs. En een 
leerling uit het praktijkonderwijs die heel goed is in Engels, 
kan daarin les krijgen op het vmbo.

Bentinckspark
Onze locatie voor mavo, havo, atheneum en gymnasium 
is een inspirerende leeromgeving met alle faciliteiten voor 
uitdagend en eigentijds onderwijs. De school is ingedeeld 
in clusters. Dat betekent dat vakken die met elkaar te maken 
hebben, bij elkaar zijn geplaatst. 

Zo hebben we een cluster exact, kunst, talen, maatschappij 
en zaakvakken. Vernieuwing in de lesstof en uitwisseling 
tussen vakken is zo veel eenvoudiger. Omdat we leerlingen 
voorbereiden op het hbo en de universiteit, hebben we ook 
een collegezaal. Het gebouw staat daarnaast in verbinding 
met de omgeving. Zo kijken leerlingen vanuit de aula uit op 
de moderne sportvoorzieningen in het Bentinckspark, zoals 
topsporthal Activum en de sportvelden van VV Hoogeveen en 
HZVV, waar de gymlessen plaatsvinden.

KARgo!
Leerlingen met ambities richting een beroep in de voer-
tuigentechniek, transport en logistiek zijn bij het Roelof van 
Echten College aan het juiste adres. Vanaf het derde leerjaar 
krijgen zij les in ons unieke opleidingscentrum KARgo!. 
KARgo! beschikt over alle faciliteiten van een echt bedrijf. 
Door de samenwerking met mbo en bedrijfsleven stromen 
leerlingen makkelijk door naar vervolgonderwijs of werk.

Kijk voor meer info op www.rvec.nl en www.kargo.nl

Volg ons op Facebook en Twitter

Roelof van Echten College

opleidingscentrum 
voertuigentechniek,
transport & logistiek 





Welkom op RSG Wolfsbos
RSG Wolfbos is een brede school voor openbaar voortgezet 
onderwijs in Hoogeveen. Van praktijkonderwijs tot en met 
vwo+, iedere leerling krijgt bij ons het onderwijs dat bij 
hem of haar past! Uniek is dat onze school als enige school 
in Drenthe een klimaatexpertisecentrum wil gaan bouwen. 
Leerlingen kunnen vanaf schooljaar 2018-2019 kennis maken 
met de modernste technieken en de nieuwste ontwikkelingen 
op het gebied van klimaat en techniek. Dit biedt uw kind 
volop mogelijkheden in deze innovatieve en kansrijke 
beroepssector op de arbeidsmarkt!

Wij zien jou staan!

RSG Wolfsbos bestaat uit vier locaties op één terrein. We 
bieden kleinschalig onderwijs en hebben oog voor onze 
leerlingen. Zo heeft elke locatie z’n eigen sfeer waarin 
leerlingen zich veilig kunnen voelen en elkaar makkelijk leren 
kennen. Leerlingen kunnen verwachten dat wij nieuwsgierig 
zijn naar wie ze zijn en wat ze kunnen. Dat we uitgaan van 
hun mogelijkheden, want daar zit hun kracht. We werken 
samen met hen aan hun toekomst. 

Tweejarige brugklasperiode

Onze school kent een tweejarige brugklasperiode, zo wordt 
in elke klas twee niveaus aangeboden. Dit heeft als groot 
voor deel dat kinderen de tijd hebben om een goede indruk 
te krijgen van het niveau van twee verschillende opleidingen. 
Leerlingen kunnen bijvoorbeeld met een vmbo-TL-advies 
naar de brugklas vmbo-TL/havo. Op deze manier kan uw kind 
ontdekken welke opleiding het beste bij hem of haar past. In 
het derde jaar maakt uw kind de definitieve keuze voor een 
specifieke opleiding. 

RSG
 W

olfsbos

 
“Ik heb voor RSG Wolfsbos gekozen, 

omdat ik niet al in het eerste jaar hoef te 

kiezen wat ik wil. Samen met de leraren 

kijken we wat het beste bij mij past, 

daarna maak ik de keuze.”



“We zijn met onze klas gelijk op brugklaskamp 

geweest. Dat was erg leuk. Ik heb mijn klas-

genoten en leraren daar meteen leren kennen.”

Volop talent

Het Wolfsbos Excellentie-programma moedigt leerlingen aan hun 
talenten te ontwikkelen. Of het nu gaat om begeleiding bij de 
ontwikkeling tot topsporter of om te ontdekken waar een leerling 
talent voor heeft, wij helpen ze daarbij. Basis schoolleerlingen die 
een extra uitdaging zoeken, kunnen bij ons meedoen aan het 
project Talenten Binnenboord. Ook kan een leerling Cambridge 
English certificaten halen om zo goed gekwalificeerd te zijn voor 
een vervolgstudie of werk in het buitenland.

Chromebooks & Techniekonderwijs

Leerlingen krijgen bij ons op school modern en interactief 
onderwijs, mede door het gebruik van chromebooks. Ook 
techniekonderwijs is een speerpunt binnen RSG Wolfsbos, 
niet alleen op het vmbo maar ook op de havo en het vwo. Veel 
leerlingen uit het basisonderwijs hebben al kennisgemaakt 
met het techniekonderwijs op onze school. Wij bieden een 
doorgaande leerlijn techniek vanuit het basisonderwijs naar onze 
school en vanuit RSG Wolfsbos naar het mbo. 

Leren door doen in praktijkonderwijs 

Het praktijkonderwijs kenmerkt zich door kleine klassen waarin 
kinderen leren door dingen zelf te ervaren. Ze leren alles wat ze 
moeten weten als ze straks niet meer thuis wonen en een baan 
hebben. Want na het praktijkonderwijs kan een leerling meteen 
aan het werk. Of ze gaan verder met een mbo-opleiding. Naast de 
algemene vakken taal, rekenen, informatiekunde en lichamelijke 
opvoeding, krijgen leerlingen ook vakken die speciaal gericht zijn 
op beroepen die hij of zij later kan beoefenen. We zoeken uit wat 
leerlingen kunnen en wat ze leuk vinden. Vanaf het begin volgen 
leerlingen praktijklessen zoals hout, metaal, groen en koken. Ook 
gaan leerlingen één of meer stages lopen om praktijkervaring op 
te doen.

Alles mogelijk binnen vmbo basis & kader

Vanaf de eerste klas brengen we leerlingen in aanraking 
met diverse beroepen. Dit doen we in onze mooie, eigen 
praktijklokalen maar ook door stages, kijkdagen op het mbo of 
door gastsprekers die in de klas komen vertellen over hun bedrijf 
of beroep. Zo ervaren kinderen wat ze leuk vinden, waar ze goed 
in zijn en welke vervolgopleiding bij hun past. Kinderen die eind 
klas 2 al een beeld hebben van hun beroepsrichting (profiel) 
kunnen zich vanaf klas 3 specialiseren. Voor kinderen die de keuze 
graag nog even uitstellen is er een breed programma om zich 
nog beter te oriënteren. Werkvelden, de zogenaamde profielen, 



“In het begin moest ik wel even wennen, maar dat ging snel.  Ik ken nu alle leraren en zij mij. Eigenlijk is dat niet heel anders dan op de basisschool.”
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waar leerlingen uit kunnen kiezen zijn Bouw, Wonen en Interieur 
(BWI), Produceren, Installeren en Energie (PIE), Zorg en Welzijn 
(Z&W), Horeca, bakkerij en recreatie (HBR) en het oriënterende 
profiel Dienstverlening en Producten. Ze leren een eigen bedrijf 
te starten of gaan aan de slag als kapper, kok, ontwerper of 
installateur. De mogelijkheden zijn eindeloos!

Goede doorstroom op vmbo-TL (mavo)

Ook leiden we leerlingen op voor een diploma vmbo theoretische 
leerweg (TL), ook wel mavo genoemd. Deze opleiding geeft de 
mogelijkheid na afloop door te stromen naar de havo of het mbo. 
In het eerste en tweede leerjaar volgt iedere leerling dezelfde 
vakken. De leerling start in een vmbo-TL/havo klas. In de derde en 
vierde klas zijn er verplichte vakken en keuzevakken. Dan kunnen 
leerlingen hun vakkenpakket zo samenstellen dat er ruime keus 
blijft voor vervolgopleidingen. Kiest een leerling ervoor om na 
het vierde jaar door te stromen naar de havo? Dan wordt het 
vakkenpakket hier op aangepast en kunnen eventueel extra 
lessen worden ingepland. 

Ga de uitdaging aan! Havo, vwo & vwo+

Met een havo of vwo-diploma kun je naar het hbo of de 
universiteit. Daarom leren kinderen bij ons goed plannen en 
studeren. Aangezien er bij ons op school extra aandacht wordt 
besteed aan bètavakken en techniek, mogen we ons een 
Universumschool noemen. Ook is RSG Wolfsbos aangesloten 
bij JetNet, een samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en 
overheid. Het doel van de samenwerking is om havo en vwo-
leerlingen een reëel beeld te geven van bèta en technologie. 
Samen met Friesland Campina organiseren wij diverse activiteiten 
om leerlingen te interesseren voor een bètatechnische 
vervolgopleiding. In ons eigen ultramoderne ScienceLab gaan 
leerlingen aan de slag met uitdagende opdrachten en projecten. 



“Met mijn basisschoolklas kwam ik al bij RSG Wolfsbos. Ik vond 
het gelijk een gezellige school 
met veel praktijk, alsof ik bij 
een echt bedrijf werk. Zo kan ik 
oefenen op school! ”

Vwo+

Het vwo-plus is een atheneumopleiding met alle vakken 
die het vwo ook heeft maar dan extra uitdagend. Vwo-plus 
leerlingen kunnen meedoen met Wolfsbos Excellentie. Binnen 
dit programma werken we volgens het principe van ‘compacten 
en verrijken’. Door dit compacten van lessen komt er tijd vrij voor 
verrijkingsactiviteiten. We gaan sneller door de stof zodat er tijd 
overblijft om dieper in te gaan op onderwerpen uit de basisstof.

Ouders en school

Ouders zijn altijd welkom op onze school. Wij houden u als ouder 
op de hoogte van de ontwikkelingen van uw kind. We plannen 
jaarlijks mentoravonden en spreekavonden met vakdocenten en 
thema-avonden. Tussendoor kan er natuurlijk ook een afspraak 
gemaakt worden voor een persoonlijk gesprek. Uw kind heeft 
een eigen mentor die ook het eerste aanspreekpunt is voor u 
als ouder. Thuis kunt u de cijfers en eventuele absenties van uw 
kind volgen. Via onze internetsite en een persoonlijke inlogcode. 
We hebben ouderraden en een medezeggenschapsraad 
die opkomen voor de belangen van ouders en hun kind. 
Ook organiseren we thema-avonden met voorlichting over 
bijvoorbeeld veilig internetgebruik, alcohol of drugs. Als er 
problemen zijn nemen we contact met u op, maar we vinden het 
ook prettig u te kennen als er geen problemen zijn. De school 
organiseert regelmatig bijeenkomsten waar wij uw bijdrage en 
uw komst zeer waarderen.

Een beetje extra hulp

Natuurlijk hoeft uw kind niet alles alleen te doen. Niets is zo 
belangrijk als de juiste begeleiding voor iedere leerling. Waar 
nodig krijgen leerlingen extra hulp. 
• Moeite met taal en rekenen? Bij ons krijgt uw kind extra 

ondersteuning in de bijles.
• Wil een kind praten over een persoonlijk probleem? Hij/zij 

kan altijd bij de mentor terecht of maakt een afspraak met de 
vertrouwenspersoon of schoolmaatschappelijk werker.

• Lukt het niet om te plannen en organiseren? Tijdens de 
mentorles krijgen leerlingen hulp.

• Erg zenuwachtig voor toetsen? We hebben speciale 
trainingen om te helpen.

• Heeft uw kind mogelijk dyslexie? De dyslexiespecialist helpt 
je hiermee om te gaan.



 
“We zitten in de pauze als klas bij 

elkaar en de leraren kennen me hier. 

Naast de gewone lessen krijgen we 

workshops. Ik heb al gesnorkeld en ik  

ga nog koken in een echt restaurant.”
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Goede resultaten

Kwaliteit vinden we op school erg belangrijk. Daarom zijn de 
docenten die lesgeven op RSG Wolfsbos allemaal goed opgeleid. 
En nog belangrijker, ze zijn ervaren en vinden het leuk om op 
onze school te werken. Ze voelen zich betrokken en hebben - net 
als de leerlingen - maar één doel: dat een leerling RSG Wolfsbos 
met een diploma verlaat. 

De resultaten van de leerlingen van RSG Wolfsbos zijn goed tot 
uitstekend. Dat blijkt bijvoorbeeld uit onze eindexamencijfers 
en dat er heel veel leerlingen slagen voor hun diploma. Al deze 
resultaten en ervaringen van leerlingen en ouders met onze 
school kunt u vinden op www.scholenopdekaart.nl. 

Vooral een leuke en gezonde school

Het afgelopen jaar hebben leerlingen van onze school 
de Scholencompetitie van de Cascaderun te Hoogeveen 
gewonnen. Bij RSG Wolfsbos doen we veel aan sport en 
beweging. Dit gebeurt onder andere in ons lesprogramma en 
we hebben Wolfsbosbreed: een scala aan actieve workshops 
waaruit leerlingen kunnen kiezen. Daarnaast worden er allerlei 
inspirerende activiteiten op en buiten school georganiseerd 
zoals projecten, gastcolleges, vakbeurzen, uitwisselingen en 
werkweken naar Parijs, Praag en Rome. Zo gaan we samen met de 
leerlingen de wereld in. 

Kijk voor meer informatie op www.wolfsbos.nl

Volg ons via Facebook, Instagram en Twitter



OPEN AVONDEN 2018  
voor groep 8 van de basisschool

Op donderdag 1 februari  
& maandag 5 februari  
zijn alle locaties open  
van 19.00 tot 21.30 uur

www.rvec.nl

• Eduwiek | Voltastraat 27:  
praktijkonderwijs, lwoo, vmbo BB en KB, kaderplus

• Bentinckspark | Sportveldenweg 20:  
mavo, havo, atheneum, gymnasium

• KARgo! | De Stroom 3:  
opleidingscentrum voor voertuigentechniek, transport en logistiek

www.wolfsbos.nl

• Praktijkonderwijs Meander | Wolfsbosstraat 7a
• Vmbo/lwoo-locatie Dikkenberg | Wolfsbosstraat 7
• Vmbo/lwoo-locatie Harm Smeenge | Wolfsbosstraat 3
• Vmbo-TL (mavo), havo en atheneum-locatie Groene Driehoek | Valkenlaan 1


