
Harm Smeenge
veilig, kleinschalig, maatwerk

VMBO

 Basisberoepsgerichte leerweg

 Kaderberoepsgerichte leerweg

 LWOO



Even voorstellen…

 Docent wiskunde/  mentor klas 4
Robin Steenbergen

 Docent wiskunde/ mentor klas 1
Tessa Kompagne



Naar het voortgezet onderwijs

De afstand van school naar huis is anders

Je bent nu de jongste van de school

Allemaal nieuwe klasgenoten

Zware tas

Meerdere docenten

Verschillende lokalen

Huiswerk





Harm Smeenge
Basis – mbo niveau 2

Kader – mbo niveau 3 of 4

Theoretische leerweg – mbo niveau 3 of 4

Bovenbouw (leerjaar 3 en 4)

Basis of kader

Onderbouw (leerjaar 1 en 2)

Basis/kader

LWOO

Onderbouw (leerjaar 1 en 2)

Kader/Theoretische leerweg

LWOO

instroom 
Vanuit de Meander, 

Dikkenberg en de Groene 
Driehoek

 Uitstroom 

Naar de Meander, 
Dikkenberg en de Groene 

Driehoek

Voordelen
- Gemakkelijk overstappen tussen locaties.
- Dakpanklassen 
- Korte lijnen tussen niveaus en locaties. 
- Meer kennis en mogelijkheden in verband met de zorg voor 

leerlingen.

Bouwen, wonen en interieur

Produceren, installeren en energie
Horeca, Bakkerij en Recreatie

Zorg en Welzijn

Dienstverlening en Producten



Organisatie en onderwijsdoelen

Vernieuwingen veilig

Leerling staat centraal

structuur

Maatwerkweken

Zorg flexibel

Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken. 



VMBO met LWOO (leerwegondersteuning)

 Kleinere groepen

Minder verschillende docenten

Meer persoonlijke aandacht en begeleiding

 Extra onderzoek vooraf is nodig

 Veilig, kleinschalig en maatwerk



Bovenbouw

Basis en kader klassen

Keuze uit verschillende profiel- en keuzedelen

 Produceren, installeren en energie

 Bouwen, wonen en interieur

 Dienstverlening en producten

 Zorg en welzijn

Horeca, recreatie en bakkerij



Zorg

Mentor

 LOB-begeleider

 Remedial teacher 
(rekenen, wiskunde en Nederlands)

 Dyslexiespecialist

 Leerlingbegeleider

Orthopedagoog



Extra aandacht

 Leerachterstanden

 Dyslexie

 Sociale vaardigheid

 Verzuim

 LWOO



Studie- en loopbaanbegeleider ziet jou

Maatwerkgesprekken

Mentorlessen

Huisbezoek

 Spil in begeleiding



Studie- en loopbaanbegeleider ziet ouders

 Kennismakingsavond

Huisbezoek

Mentorspreekavond

 Rapportspreekavond

 Contactpersoon voor ouders

 Contactpersoon voor vakdocenten 



Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding

Qompas

Hoogeveen on Stage

 Beroepen Doedag Hardenberg

Maatschappelijke stage

 Stage lopen bij ouders of familie

 Stage lopen bij een bedrijf



Veilig & fun

 Rookvrij

 In de onderbouw blijven de leerlingen op het plein.

 De school onderhoudt nauwe contacten met de jeugdagent.

 Voorstellingen (sociale media)

 Anti - pestproject

 Kunstcarrousel

 Sportdag



Activiteiten onderbouw
 Kennismakingskamp

 Anti - pestproject

 Basketbal- en korfbaltoernooi

 Schoolzwemmen

 Vrij lezen – project

 Kerstviering

 Sinterklaasviering

 Voorstellingen (Tamboer) 

 Wolfsbosbreed

 Sportdag

 Schoolreis



Activiteiten bovenbouw

Werkweek

 Voorstellingen (Tamboer)

 Bedrijfsbezoeken

 Schoolreis

 Kerstviering

 Sinterklaasviering



Leerlingen vertellen…
Gezellige school

Goede sfeer! Pesten wordt goed aangepakt 

Leuke activiteiten Kleine school

Extra hulp voor dyslexie

Ik voel me hier meteen thuis 

Bijles Techniek
Aardige en behulpzame docenten

Bron: https://www.tboek.nl/gastenboek/rsgwolfsbos/

https://www.tboek.nl/gastenboek/rsgwolfsbos/


Harm Smeenge

Kom en beleef HET gevoel!
Wij zien jou graag op onze school!

Zit jij hier volgend 
schooljaar?

www.wolfsbos.nl

harmsmeenge@wolfsbos.nl

RSG Wolfsbos locatie Harm Smeenge


