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De middelbare school, een volgende stap in je leven. Een 
nieuwe school kiezen is leuk. Maar waar kies je nu precies 
voor? Natuurlijk willen je ouders dat je voor een school kiest 
met goede resultaten en vernieuwend onderwijs, terwijl jij 
vooral met plezier naar school wilt gaan. We kunnen ons 
voorstellen dat je ouders een school zoeken waar structuur 
is, zodat jij bij het leren voldoende houvast hebt. Dit terwijl 
jij juist de ruimte zoekt om je te ontplooien. Wat je ouders 
waarschijnlijk ook belangrijk vinden, is dat de school een 
veilige en gezonde omgeving biedt, terwijl voor jou geldt dat je 

graag naar dezelfde school gaat als je vrienden en vriendinnen 
bij jou uit de buurt. Bladerend en lezend in deze brochure zal je 
tot de ontdekking komen, dat RSG Wolfsbos zowel voldoet aan 
de wensen van je ouders als aan wat jij belangrijk vindt.

Wij zien jou. Bij ons als openbare school voor atheneum, havo, 
mavo, vmbo en praktijkonderwijs is iedereen welkom!

Harm Jan Wibbens 
Directeur- bestuurder W
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Na de basisschool kun 
je kiezen voor diverse 
schoolsoorten. Bij ons kun 
je voor alle schoolsoorten 
terecht. In het schema 
hiernaast kun je alle 
verschillende schoolsoorten 
zien en wat je daarna kunt 
gaan doen.

Heb je meer hulp nodig om je vmbo-
diploma te halen? Dan kun je in 
aanmerking komen voor Leerweg 
Ondersteunend Onderwijs (LWOO). 
Deze extra hulp kan zijn dat je in een 
kleinere klas zit, zodat de leraar meer 
aandacht aan je kan geven. Het kan ook 
zijn dat je in een gewone klas komt maar 
extra hulp krijgt bij het leren.
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Het zal even wennen zijn, straks in het voortgezet onderwijs. 
Gelukkig sta je er niet alleen voor.  
Samen met je klasgenoten en met behulp van je persoonlijke 
mentor voel je je snel thuis. Alle aanstaande brugklassers 
komen nog voor de schoolvakantie naar RSG Wolfsbos voor een 
kennismakingsdag. Je leert je nieuwe klasgenoten en je mentor 

kennen. Na de zomervakantie is het dan iets minder spannend, 
want je kent je klas al. We starten na de zomervakantie met 
kennismakingsactiviteiten. In de eerste weken na de vakantie 
doen we er alles aan dat je je leraren en je klasgenoten goed leert 
kennen. We willen dat jouw klas een echt team wordt waarin je je 
prettig voelt en je jezelf durft te zijn.

DE BRUGKLAS
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Wij gaan er vanuit dat je je na de basisschool verder ontwikkelt. Daarom 
hebben we op RSG Wolfsbos twee niveaus in één klas. Dit heeft als voordeel 
dat je een goed idee krijgt van het niveau van twee verschillende opleidingen. 
Je kan het basisniaveau aan. Als blijkt dat je meer kan mag je in dezelfde klas 
een hoger niveau oppakken. Je gaat bijvoorbeeld met een vmbo-tl (mavo)-
advies naar de brugklas vmbo-tl/havo. Op deze manier kun je ontdekken 

welke opleiding het beste bij je past en wat voor jou het hoogst haalbare 
niveau is. Je mag hier twee jaar over doen. Aan het eind van het tweede jaar 
maak je een definitieve keuze voor een opleiding. In het derde jaar vervolg je 
je weg op één van deze opleidingen.

WE DAGEN JE UIT



We hechten veel waarde aan duidelijke regels en afspraken. 
We zijn een school waar leerlingen graag naartoe gaan, waar 
je leert je aan afspraken te houden en waar we elkaar kennen. 
We gaan op een vriendelijke en respectvolle manier met elkaar 
om. Goed contact met de ouders van onze leerlingen vinden we 
heel belangrijk. Als het nodig is, nemen we direct contact op met 

je ouders om te horen of te vertellen wat er aan de hand is. We 
werken in kleine en overzichtelijke teams aan jouw succes. RSG 
Wolfsbos is een school waar wij met een gerust hart het predicaat 
‘veilig’ op durven plakken.

GEVOELVEILIG 
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Iedereen heeft talenten. Wij helpen je graag om jouw talent te ontdekken 
en te ontwikkelen. Tijdens de lessen, maar ook buiten schooluren besteden 
we aandacht aan leuke sport- en talent-activiteiten. Zo ontdek je binnen de 
workshops van WolfsbosBreed waar je talent voor hebt. Voor sporttalenten 
zijn er diverse toernooien zoals basketbal, badminton en volleybal. Ook doen 
we elk jaar mee aan het jongerendebat. Je kunt bij ons op school je talent 

voor Engels verbreden door een Cambridge English certificaat te halen. Ook 
begeleiden we leerlingen die bijvoorbeeld aan topsport doen om daarnaast 
toch hun diploma te halen.

TALENTVOLOP 



Op het praktijkonderwijs leer je door dingen zelf te ervaren. Je 
leert alles wat je moet weten als je straks niet meer thuis woont en 
een baan hebt. Want na het praktijkonderwijs kun je meteen aan 
de slag met een baan. Of je gaat verder met een opleiding op het 
mbo. Naast de algemene vakken taal, rekenen, informatiekunde en 
lichamelijke opvoeding, krijg je op het praktijkonderwijs vakken die 

speciaal gericht zijn op beroepen die je later kunt beoefenen. We 
zoeken uit wat je kunt en wat je moeilijk vindt. Vanaf het begin volg 
je praktijklessen zoals hout, metaal, groen en koken. Na verloop 
van tijd ga je ook één of meer stages lopen om praktijkervaring op 
te doen voor een echte baan.

PRAKTIJKONDERWIJS
LEREN DOOR DOEN IN
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Ben jij een echte ‘doener’? Dan past vmbo-basis goed bij jou! Of wil jij juist 
theorie en praktijk combineren? Dan is de kaderberoepsgerichte leerweg 
meer iets voor jou! Bij ons krijg je een goed beeld van welk beroep mogelijk 
bij je past. We brengen je in aanraking met allerlei verschillende beroepen in 
onze mooie, eigen praktijklokalen. Je ervaart dan waar je goed in bent en wat 
je leuk vindt. Zo kun je een goede keuze maken voor een vervolgopleiding 
die helemaal bij je past. In het derde leerjaar kies je in welk beroepsprofiel 

je examen wilt doen. Je leert bijvoorbeeld wat het is om een eigen bedrijf te 
hebben. Of ga je liever aan de slag als kapper, ontwerper of techneut? Aan 
jou de keus! Met een vmbo-basis diploma kun je naar een mbo-opleiding op 
niveau 2 en met kaderdiploma naar het mbo op niveau 3 en 4.

ALLES MOGELIJK BINNEN
VMBO BASIS & KADER



Bij ons kun je ook de mavo of theoretische leerweg volgen. Vind 
je theoretisch leren leuk? Dan is de vmbo-tl (mavo) voor jou een 
goede keuze. In deze leerweg krijg je algemeen vormende vakken 
in combinatie met praktijkgerichte opdrachten. Deze opleiding 
geeft je de mogelijkheid na afloop door te stromen naar mbo-
niveau 3 en 4 of naar de havo. In het eerste en tweede leerjaar 
volgt iedere leerling dezelfde vakken en kom je in een vmbo-tl/

havo klas. In de derde en vierde klas zijn er verplichte vakken en 
keuzevakken. Dan kun je je vakkenpakket zo samenstellen dat 
er ruime keus blijft voor vervolgopleidingen. Kies je ervoor om 
na het vierde jaar door te stromen naar de havo? Dan pas je je 
vakkenpakket hier op aan en neem je bijvoorbeeld extra lessen 
wiskunde. 

GOEDE DOORSTROOM 
VMBO-TL (MAVO)
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Met een havo- of vwo-diploma kun je naar het hbo of de universiteit. 
Daarom leer je bij ons goed plannen en studeren. Er wordt bij ons op school 
extra aandacht besteed aan bètavakken en techniek. We zijn daarom een 
Universumschool. In ons eigen ultramoderne ScienceLab voer je proefjes 
uit en werk je aan projecten. Ook kun je bij ons eindexamen doen in drama. 

Het vwo-plus is een atheneumopleiding met alle vakken die het vwo ook 
heeft, maar hier is alles nog uitdagender. We werken volgens het principe van 
‘compacten en verrijken’. Door het compacten van lessen komt er tijd vrij voor 
verrijkingsactiviteiten. Je gaat sneller door de stof, zodat er tijd overblijft om 
uitdagende opdrachten te doen.

GA JIJ DE UITDAGING AAN?
HAVO, VWO & VWO+



Jouw ouders zijn altijd welkom op onze school. Wij houden je 
ouders op de hoogte van je ontwikkelingen. We plannen jaarlijks 
mentoravonden en spreekavonden met vakdocenten. Maar er 
kan altijd tussendoor een afspraak gemaakt worden voor een 
persoonlijk gesprek. Thuis kunnen je ouders je cijfers en eventuele 
absenties van je volgen. Via onze internetsite en een persoonlijke 
inlogcode blijven ouders dagelijks op de hoogte.

De ouderraad en medezeggenschapsraad komt op voor de 
belangen van je ouders en natuurlijk voor die van jou! Ook 
organiseren we thema-avonden met voorlichting over bijvoorbeeld 
veilig internetgebruik, alcohol of drugs.

OUDERS EN SCHOOL
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Moet je alles alleen doen? Natuurlijk niet! Als het allemaal niet even goed 
lukt, krijg je extra hulp. Niets is zo belangrijk dan de juiste begeleiding voor 
iedere leerling. Je kunt op ons rekenen! Vmbo-leerlingen kunnen bij ons extra 
begeleiding krijgen door LWOO (ondersteunend onderwijs).  

Verder helpen we je bijvoorbeeld bij:

• Moeite met taal en rekenen. We bieden je extra begeleiding!
• Wil je praten over een persoonlijk probleem. Je kunt altijd bij je 

mentor terecht of maak een afspraak met de vertrouwenspersoon.
• Lukt het niet om te plannen en organiseren. Tijdens de mentorles 

krijg je hulp.
• Moeite om je plekje te vinden in de klas. We geven Sociale 

Vaardigheidstrainingen.

EXTRA HULPEEN BEETJE



Kwaliteit vinden we op school erg belangrijk. Daarom zijn de 
docenten die lesgeven op RSG Wolfsbos allemaal goed opgeleid. 
Wat misschien wel nog belangrijker is, is dat ze ervaren zijn en het 
leuk vinden om op onze school te werken. Ze voelen zich betrokken. 
De resultaten van de leerlingen van RSG Wolfsbos zijn goed tot 

uitstekend. Dat blijkt bijvoorbeeld uit onze eind-examencijfers en 
dat er heel veel leerlingen slagen voor hun diploma. We behoren 
tot de beste scholen van Drenthe. Al deze resultaten en ervaringen 
van leerlingen en ouders met onze school kun je vinden op www.
scholenopdekaart.nl. 

GOEDE RESULTATEN
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Naast alle lessen organiseren we gedurende het schooljaar allerlei activiteiten 
op en buiten school. Soms om dingen te leren die we heel belangrijk vinden 
die niet direct bij een vak horen. Ook hebben we activiteiten om je kennis 
over een bepaald beroep op een bijzonder leuke manier te vergroten, zoals 
een bezoek aan vakbeurzen. In de hogere klassen ga je op werkweek naar 

bijvoorbeeld Dublin, Parijs of Krakau. Zo ga je met school de wereld in. Je 
viert feest samen met jouw klas of met de hele school. Er zijn verschillende 
excursies theaters en musea. Ook kun je meedoen aan sporttoernooien als 
basketbal, badminton en volleybal. En er is nog veel meer te doen!

VOORAL EEN 
LEUKE SCHOOL



We hopen natuurlijk dat deze brochure
je een beetje een beeld geeft van RSG Wolfsbos. 

Nog vragen? Kom dan naar het Vragenuurtje op 
woensdag 7 maart 2018 om 16.30 uur of maak 
een afspraak. 

Valt je keuze op RSG Wolfsbos, dan nodigen 
we je uit op woensdag 4 juli 2018 voor een 
kennismakingsdag. Zo leren we jou alvast kennen 
en jij je school, je klas en je mentor.

BEZOEKADRES
 
Locatie Groene Driehoek 
Valkenlaan 1- 3  |  7905 AA   Hoogeveen   
T. 0528 26 86 36
 
Locatie Dikkenberg
Wolfsbosstraat 7  |  7905 BZ  Hoogeveen 
T. 0528 26 53 57 

Locatie Harm Smeenge
Wolfsbosstraat 3  |  7905 BZ  Hoogeveen 
T. 0528 26 26 21 

Locatie De Meander
Wolfsbosstraat 7A  |  7905 BZ  Hoogeveen 
T. 0528 23 48 62

Mailen kan naar: info@wolfsbos.nl

MEER  
INFORMATIE
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fotografie: Andre Weima en Xandro Media

Volg ons ook op:
wolfsbos.nl, Facebook, Twitter, Instagram
en YouTube kanaal Wolfsbos ziet jou


