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Kennismakingsactiviteiten

2021 - 2022
RSG Wolfsbos

WIST JE DAT 
RSG WOLFSBOS...

... kleinschalige locaties heeft en een eigen 
brugklasgebouw voor mavo, havo en vwo?

... maatwerk (Daltononderwijs en flexuren) biedt waarbij 
je invloed hebt op je eigen leertraject door te kiezen wat 
bij jou past, ondersteund met persoonlijke coaching? 

... een 2-jarige brugklasperiode heeft waardoor je meer 
kans, tijd en ruimte krijgt om het juiste niveau te kiezen?

... talentontwikkeling en uitdaging voor 
elke leerling heel belangrijk vindt?

RSG Wolfsbos Hoogeveen
praktijkonderwijs | vmbo | mavo | havo | vwo

Kijk dan op onze website www.wolfsbos.nl of 

neem contact op met de basisschoolcoördinator 

Robin Steenbergen door een mail te sturen 

naar steljevraag@wolfsbos.nl of te bellen 

met 06 344 740 16.

Heb je nog vragen?



De keuze voor een middelbare school is een spannend moment. Waar voel jij 

je thuis? Wat vind je leuk? Het is vooral heel belangrijk dat je een school kiest 

die bij jou past. Daarom is het fijn om, voordat je een keuze maakt, de sfeer te 

proeven en vragen te stellen.

RSG Wolfsbos organiseert 

verschillende activiteiten voor jou en 

je ouders om kennis te maken met 

de school. Zo kan je meedoen met 

een aantal activiteiten en proeflessen, 

terwijl de ouders voorlichting krijgen 

over de verschillende opleidingen en 

het onderwijs op RSG Wolfsbos.

De school die bij jou past

Kennismaken

Kennismakingsactiviteiten 2021 - 2022
DATUM TIJD LOCATIE OPLEIDINGEN

DOE-MIDDAGEN VOOR LEERLINGEN GROEP 8*

woensdag 6 oktober

woensdag 6 oktober

woensdag 27 oktober

woensdag 27 oktober

15.00 - 16.30 uur

15.00 - 16.30 uur

15.00 - 16.30 uur

15.00 - 16.30 uur

RSG Wolfsbos,  
Harm Smeenge

RSG Wolfsbos,  
Groene Driehoek

RSG Wolfsbos, 
Harm Smeenge

RSG Wolfsbos, 
Groene Driehoek

praktijkonderwijs 
en vmbo

mavo, havo en vwo

praktijkonderwijs 
en vmbo

mavo, havo en vwo

INFORMATIE-AVONDEN VOOR LEERLINGEN GROEP 8 EN OUDERS*

dinsdag 16 november

dinsdag 16 november

donderdag 18 november

donderdag 18 november

19.00 - 20.15 uur

19.00 - 20.15 uur

19.00 - 20.15 uur

19.00 - 20.15 uur

RSG Wolfsbos, 
Harm Smeenge

RSG Wolfsbos,  
Groene Driehoek

RSG Wolfsbos, 
Harm Smeenge

RSG Wolfsbos, 
Groene Driehoek

praktijkonderwijs 
en vmbo

mavo, havo en vwo

praktijkonderwijs 
en vmbo

mavo, havo en vwo

DE SPORTIEVE WOLFSBOS CHALLENGE VOOR LEERLINGEN VAN GROEP 8*

woensdag 8 december 15.00 - 16.30 uur RSG Wolfsbos alle

OPEN DAG RSG WOLFSBOS

vrijdag 21 januari 16.00 - 21.00 uur RSG Wolfsbos alle

WOLFSBOS LIVE, MEELOOPMIDDAG VOOR LEERLINGEN GROEP 8*

Woensdag 2 februari 12.30 - 15.30 uur RSG Wolfsbos, 
Harm Smeenge

praktijkonderwijs 
en vmbo

Woensdag 2 februari 12.30 - 15.30 uur RSG Wolfsbos, 
Groene Driehoek

mavo, havo en vwo

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen.

*Meld je aan  
voor de kennis-

makingsactiviteiten op  
www.wolfsbos.nl


