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  op het 
  Dollard  
 College 
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   “Kom kijken en  

ontdek dat het Dollard  

College ook dé school  

       voor jou is!”
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Een school die bij jou past
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. Met deze brochure laten wij jou zien hoe het 

gaat bij ons op school. Je kunt ook ervaringen lezen 

van leerlingen en van docenten. Zij weten hoe het gaat 

op het voortgezet onderwijs. En de overgang naar het 

voortgezet onderwijs valt best mee hoor. Wij willen je 

graag helpen bij het kiezen van jouw nieuwe school. 

 

Welk onderwijs biedt het Dollard 
College?
Het Dollard College biedt de volgende mogelijkheden: 

vwo (gymnasium, atheneum), vwo tto (twee talig 

onderwijs), havo, zesjarige havo, mavo, vmbo, 

praktijkonderwijs of isk. Meer informatie over het 

onderwijs vind je in deze brochure en op onze 

website: www.dollardcollege.nl.

Waar kun je naar school?
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 deze brochure lees je op welke vestiging je het 

onderwijs kunt volgen.

Op het Dollard College voel jij je thuis
Met deze brochure laten we jou het Dollard College 

zien. We hopen dat je zo een goed beeld krijgt van 

onze school. En natuurlijk kun je een keertje bij ons 

op school komen kijken, er worden verschillende 

activiteiten voor groep 8 leerlingen georganiseerd. 

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.

Elkaar helpen
Of het nu goed met je gaat, of wat minder; het is fijn 

als je dat tegen je mentor of je leraar zegt. Dan kunnen 

ze je helpen. Ook klasgenootjes helpen elkaar. Want 

als jij je goed voelt, kun je het beste leren. Samen 

kunnen we veel meer dan alleen!

Waar ben jij goed in?
Op het Dollard College weten de leraren precies 

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.

   JE KRIJGT NATUURLIJK UITLEG  

  HOE ALLES GAAT BIJ ONS OP SCHOOL  



“Als je moeite hebt met een 
bepaald vak kun je extra begeleiding 
krijgen. De leraren leggen alles goed 
uit en helpen je met dingen die je 

nog niet zo goed snapt.”
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Aanmelden op het Dollard College
Jouw aanmelding loopt via de directeur of 

groepsleerkracht van jouw basisschool. Of je 

wordt rechtstreeks aangemeld door jouw ouders/

verzorgers. Zij vullen een ouderformulier en een 

schoolformulier in en leveren dit in. De basisschool 

levert het leerlingvolgsysteem van groep 6/7 en 

8 in en/of vult het onderwijskundig rapport in. Op 

basis van het advies dat de leerkracht van groep 8 

aan ons geeft, kom jij op de juiste plaats binnen op 

onze school.

De onderbouw
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 

goed 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.

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 echt leren. Dan gaat het dus om het kennen 

en begrijpen van de leerstof. Ook moet je leren 

om iets te doen, zoals een onderzoek met de 

microscoop of iets vertellen in het Engels of Frans. 

De bovenbouw
Tijdens de twee jaren in de onderbouw proberen 

we samen met jou en jouw ouders/verzorgers 

te bepalen welke opleiding het beste bij jou 

past. Na de onderbouw kom je in de bovenbouw. 

In de bovenbouw loop je stage en word je 

voorbereid op het examen en de keuze voor een 

vervolgopleiding. 

Goede doorstroom
Zit je op vestiging Bellingwedde, Hommesplein-

Stikkerlaan, Pekela of Woldendorp voor het vmbo 

bb en kb? Dan ga je na het tweede leerjaar naar 

vestiging Campus Winschoten om je opleiding 

verder af te maken. Omdat je een profielkeuze 

moet maken voor het derde leerjaar ga je in het 

tweede leerjaar al een paar keer naar Campus 

Winschoten om kennis te maken met de 

verschillende vormen van praktijk op de plek 

waar ze worden gegeven (vakrichting). Ben je 

begonnen met het havo of vwo dan ga je na het 

tweede leerjaar verder op vestiging Hommesplein-

Stikkerlaan in Winschoten om daar je diploma te 

halen, tenzij je daar al zit natuurlijk. Het onderwijs 

op de vestigingen sluit goed op elkaar aan, daar 

zorgen de docenten en je mentor voor. 

Kies je voor zorg & welzijn in Pekela of Woldendorp, 

dan kun je hier je diploma halen. Dat geldt ook 

voor het profiel dienstverlening & producten in 

Woldendorp.

Het onderwijs
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“Je krijgt ook uitleg hoe je 
het beste kunt leren.  

Probeer uit wat voor jou het 
beste werkt. ”
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  Welk onderwijs
bieden we?

VWO TTO (tweetalig onderwijs) Tijdens de 

eerste drie jaren van het vwo krijg je de meeste 

vakken in het Engels. Ook de leerlingen spreken 

onderling Engels. 

VWO (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) 

Binnen het vwo heb je het gymnasium en het 

atheneum. Deze opleidingen duren zes jaren. Het 

grote verschil tussen deze twee opleidingen is dat 

je op het gymnasium Grieks en Latijn volgt. Na het 

behalen van jouw diploma kun je naar het hbo of 

de universiteit.

HAVO (hoger algemeen voortgezet onderwijs) 
Het havo duurt vijf jaren. Je kunt na het behalen 

van jouw diploma naar het hbo, naar het mbo of 

naar het vijfde leerjaar van het atheneum.

ZESJARIGE HAVO
Als je de zesjarige havo-route volgt, krijg je twee 

diploma’s: een mavo- en een havo-diploma. Op het 

mavo 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.

MAVO (middelbaar algemeen voort gezet 

onderwijs) Het mavo duurt vier jaren. Na het 

behalen van jouw diploma kun je naar het mbo 

(niveau 4) of naar het vierde leerjaar van het havo.

VMBO (voorbereidend middelbaar 

beroepsonderwijs) Het vmbo bereidt je voor op het 

middelbaar beroepsonderwijs, het mbo. Je kunt 

op het vmbo een aantal leerwegen volgen. Elke 

leerweg heeft een aantal verplichte en een aantal 

zelf te kiezen examenvakken. Het Dollard College 

biedt de volgende leerwegen aan:
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•  gl (gemengde leerweg)
De gemengde leerweg heeft hetzelfde niveau als het 

mavo. Alleen wordt op het vmbo gl een theoretisch 

vak vervangen door een praktisch vak. Na het behalen 

van jouw diploma kun je doorstromen naar een mbo-

opleiding op niveau 4. 

•  kb (kaderberoepsgerichte leerweg)
Je wordt opgeleid voor de vak- en midden-

kaderopleidingen van het mbo (niveau 3 en soms 4).

•  bb (basisberoepsgerichte leerweg)
Je wordt opgeleid voor de basisberoeps opleidingen 

van het mbo (niveau 2).

PRO (praktijkonder wijs) Met praktijkonderwijs word je 

voorbereid op een zo zelfstandig mogelijke plek in de 

maatschappij. Je zit in een kleine klas en je krijgt veel 

begeleiding. Je kunt uitstromen naar een werkplek of 

vervolgonderwijs op een mbo.

INTERNATIONALE SCHAKELKLAS (ISK)
Woon jij nog maar kort in Nederland en moet je de taal 

nog leren? Dan kun je terecht in de isk-klas. Daarin krijg 

je les in niveau groepen en zit je in de klas met kinderen 

van 12 tot 18 jaar. In de isk-klas leer je zo snel mogelijk 

Nederlands lezen, schrijven, spreken en verstaan, zodat 

je kunt doorstromen naar een andere opleiding. 

DALTONONDERWIJS Op 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 Iedereen is anders en leert 

dus ook anders. Met deze vorm van onderwijs gaan 

we uit van jouw mogelijkheden en kwaliteiten. Je 

krijgt 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 Bellingwedde 

volgen. Kijk daar voor meer informatie. 

Kijk op blz. 10/11 voor een overzicht van de 

opleidingen per vestiging.
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Wij zijn er 
    voor jou

8

“Bij de mentor kun je altijd terecht. Ook voor je ouders ben ik het eerste aanspreekpunt. Ik leg je uit hoe je het beste kunt leren.”
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Ondersteuning 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. Dat is passend 

onderwijs.

Begeleiding
Het Dollard College besteedt veel aandacht 

aan leerlingbegeleiding. Iedere leerling 

krijgt een mentor (klassen leraar). Ook kun 

je gebruikmaken van studiebegeleiding. Op 

het Dollard College zijn ook andere vormen 

van begeleiding mogelijk, zoals leerhulp.

Docent 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 leraren. Eén van 

deze leraren wordt jouw mentor. De mentor 

is jouw eerste aanspreekpunt. Je kunt dus 

bij hem* terecht met je vragen. Jouw mentor 

helpt je om snel te wennen aan jouw nieuwe 

school.

Studiebegeleiding
Het kan voorkomen dat je moeite hebt met 

een vak. Samen met jouw mentor bekijk je 

dan hoe je de stof voor dat vak het beste 

kunt leren. Vind je het vak daarna nog 

steeds erg moeilijk, dan kun je voor dat vak 

extra studie- begeleiding krijgen. 

Keuzebegeleiding/Loopbaanleren 
Wij vinden het belangrijk dat jij goed wordt 

begeleid bij het maken van keuzes voor 

bijvoorbeeld je vakkenpakket of vervolg-

opleiding. 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 loopbaan-

leren (LOB). 

Rapporten
Je krijgt regelmatig een schriftelijke 

overhoring of een proefwerk van het 

huiswerk. Op deze manier kan de leraar zien 

of je de stof goed hebt geleerd en begrepen. 

Ook krijg je drie keer per jaar een rapport 

mee naar huis en word je samen met je 

ouders/verzorgers uitgenodigd door de 

mentor voor een gesprek. De cijfers kun je 

altijd via de portal terugzien.

*  Overal waar hij of hem staat kan ook  

zij of haar gelezen worden.

Wij zijn er 
    voor jou

“Ik geef voorlichting aan d
e ouders 

samen met de mentor en help de 

leerling als hij bijvoorbe
eld niet 

weet wat hij wil. Dan gaan we samen 

in gesprek om te kijken waar de 

leerling gelukkig van wordt.”  

Maria Tiggelaar, Decaan
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Bellingwedde
Kunskapsskolan-school

Onderbouw: vwo, havo, zesjarige 

havo, mavo, vmbo 

Bovenbouw: zesjarige havo (tot en 

met het vierde leerjaar), mavo

zie pag. 12

Bovenburen-De Flint
praktijk onderwijs

zie pag. 16

Campus Winschoten
Bovenbouw: vmbo (gl, kb, bb), 

mbo   zie pag. 20

  Dit is ook          
     goed om 
te weten

10
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Weinig lesuitval Soms kan het gebeuren dat de 

leraar ziek is. We proberen er dan voor te zorgen dat 

de les door een andere leraar wordt overgenomen, 

zodat er zo weinig mogelijk lessen uitvallen.

Overblijven De meeste 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.

Leerlingenraad Dit is een groepje leerlingen, 

dat opkomt voor de belangen van alle leerlingen. De 

leerlingen in de raad bespreken allerlei zaken die 

met de school te maken hebben. Als ze bepaalde 

veranderingen willen, dan overleggen ze daarover 

met de schoolleiding. Alle leerlingen kunnen zich 

kandidaat stellen voor de leerlingenraad. Jij dus ook!

Kluisjes Op de meeste vestigingen van het 

Dollard College kun je een kluisje huren waar jij jouw 

boeken en andere spullen in kunt bewaren.

Portal De portal is een digitale omgeving van het 

Dollard College. Hier vind je allerlei informatie over 

de school, zoals nieuwsberichten, aankondigingen 

etc. Maar ook foto’s van excursies en schoolavonden. 

Via de portal kunnen jij en je ouders ook jouw 

rooster en cijferoverzichten bekijken. 

Mediatheek Hier kun je informatie vinden in 

boeken, tijdschriften, kranten of op internet. Er zijn 

leesboeken, dvd’s, cd’s, cd-roms en luisterboeken. 

In sommige media theken zijn computerwerkplekken. 

Er zijn ook zit plaatsen, waar je even wat kunt lezen 

of rustig kunt werken. 

Digitaal onderwijs 
Op de vestigingen van het Dollard College worden 

met  verschillende devices gewerkt zoals i-pads, 

laptops. Op sommige vestigingen werk je met je 

mobiele telefoon. Zo leer je ICT op een goede manier 

te gebruiken (mediawijs).

Samen het Dollard College
Alle vestigingen vormen samen het Dollard College. 

Elke vestiging is uniek. Op de volgende bladzijden 

kun je zien wat er allemaal op de vestigingen te 

beleven is en waar jij na de basisschool naar toe 

kunt.

Hommesplein-
Stikkerlaan
vwo, vwo tto, havo, zesjarige 

havo, mavo, isk

Onderbouw:  vmbo bb en kb    
zie pag. 26

Pekela
Onderbouw: vwo, havo, zes jarige 

havo, mavo, vmbo, isk

Bovenbouw: zesjarige havo (tot 

en met het vierde leer jaar), mavo, 

vmbo zorg en welzijn   zie pag. 34

Woldendorp Daltonvestiging

Onderbouw: vwo, havo, zes  jarige 

havo, mavo, vmbo

Bovenbouw: zesjarige havo 

(tot en met het vierde leerjaar), 

mavo, vmbo zorg en welzijn en 

dienstverlening en producten.

zie pag. 38
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 OP VESTIGING BELLINGWEDDE 

 KUN JE KIEZEN UIT DE RICHTINGEN: 

 KUNSKAPSSKOLAN 

 VWO LEERJAAR 1 & 2 

 HAVO LEERJAAR 1 & 2 

 ZESJARIGE HAVO LEERJAAR 1 T/M 4 

 MAVO LEERJAAR 1 T/M 4 

 VMBO (BB, KB) LEERJAAR 1 & 2 

Ons onderwijsaanbod
Bellingwedde is onze vestiging in Bellingwolde. Hier zitten op 

dit moment ongeveer 150 leerlingen. Op Bellingwedde zijn 

de leerlingen, docenten en ouders allemaal erg betrokken bij 

elkaar. Daardoor is het er gezellig en voel jij je er snel thuis. 

Het schoolgebouw is overzichtelijk en de bibliotheek en de 

sporthal zijn lekker dichtbij: die staan naast de school.

Je kunt op Bellingwedde terecht voor de onderbouw (de eerste 

twee leerjaren) van vwo, havo, zesjarige havo, mavo en vmbo. 

Je krijgt bij ons 'gepersonaliseerd' onderwijs. Dat wil zeggen 

dat je les krijgt op jouw eigen niveau. Als je het mavo gaat 

volgen, blijf je op de vestiging Bellingwedde. Volg je de zes-

jarige havo, dan rond je bij ons het mavo af. Je krijgt dan ook 

lesstof die goed aansluit bij het havo. Ga je na de onder  bouw 

naar vmbo (bb en kb), dan kun je de opleiding op vestiging 

Campus Winschoten afmaken. Havo- en vwo leerlingen kunnen 

na de onderbouw naar de vestiging Hommesplein-Stikkerlaan 

in Winschoten.

BELLINGWEDDE 
12 DE ENIGE KUNSKAPSSKOLANSCHOOL IN DE PROVINCIE GRONINGEN!
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Chanel Veenstra (13) kb 

en Jamie Kropf (13) zesjarige havo  

zitten in de eerste klas en vertellen  

over Kunskapsskolan.
 
Hoe gaat het in de klas 

met verschillende niveaus? 

Jamie: “De opdrachten kunnen inhoudelijk 

wel verschillen. Soms biedt een docent aan 

om aan de hele klas iets uit te leggen, zoals 

het vervoegen van werkwoorden bij Duits. Het 

onderwerp is dan voor alle niveaus."

Wat vind je van deze school en van deze manier 

van lesgeven? 

“Ik vind het erg prettig om zelfstandig te bepalen 

hoe ik wil leren, om op dat moment te doen wat 

ik zelf fijn vind."

Hoe weet je of je iets goed hebt gedaan?

Chanel: "We maken soms ook filmpjes. Je legt 

dan in het Engels een spel of sport uit. Zo leer je 

goed Engels praten. De docent zegt later wat je 

eventueel beter kunt doen. Als je een opdracht 

goed hebt gemaakt krijg je een vinkje." 

Gepersonaliseerd leren: 
Kunskapsskolan 
Op vestiging Bellingwedde werken we volgens de 

methode Kunskapsskolan. Een moeilijk woord maar 

dit is een vorm van Zweeds onderwijs dat uitgaat 

van jouw mogelijkheden en kwaliteiten. Je krijgt  

les op het niveau dat bij jou past. Jij als mens staat 

hierbij centraal. Je wordt uitgedaagd om te laten 

zien waar jij goed in bent. Je start je dag met een 

coachmoment met je coach om de werkzaamheden 

voor die dag in te plannen. In het lesrooster zitten 

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 getoetst of je de stof goed beheerst. Als je 

je zaken goed voor elkaar hebt krijg je een Gouden 

kaart, hiermee verdien je een middag vrij.

”Door de nieuwe wijze van werken gaan de 
leerlingen bewuster om met de leerstof, ze zijn 

gemotiveerder omdat ze elke schooldag kunnen kiezen. 
De leerlingen vinden het talentblok op de vrijdag erg 
leuk. Goed werken en goede resultaten worden ook 

beloond: je kunt hiermee een gouden kaart verdienen 
waarmee je een vrije middag op dinsdag kunt krijgen."

A. Douma / W. Kone, coaches leerjaar 1
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Zelf keuzes maken 
Op onze school leer je om zelf keuzes te maken. 

Je hebt iedere dag een gesprekje met je coach. 

Je stelt doelen op en weet waaraan je moet 

werken. Jij maakt de keuze hoe je wilt leren en op 

welk niveau. Wij besteden veel aandacht aan je 

leefwijze, je voeding en hoe je in de samenleving 

staat. Dit zorgt voor een stevige basis voor jouw 

toekomst. Dat vinden wij belangrijk.

Goed begin en maatjesproject
Wij besteden veel aandacht aan een goede start. 

Vóór het begin van het schooljaar organiseert de 

school daar een kennismakingsavond voor jou 

en je ouders/verzorgers. Jullie ontmoeten dan je 

coach en de andere leerlingen uit je klas. Daarnaast 

worden er enkele lesjes gegeven en krijgen jullie 

informatie over schoolzaken. Op je tweede en 

derde schooldag is er een introductieprogramma 

en in de tweede schoolweek ga je met je klas op 

een vierdaags introductiekamp. Iedere leerling uit 

het eerste leerjaar krijgt een maatje, een leerling, 

uit het derde leerjaar. Je kunt met vragen of kleine 

probleempjes terecht bij de derdejaars leerlingen. 

Lestijden
Iedere schooldag eindigt gelijktijdig. Veel 

leerlingen kunnen hierdoor samen van en naar 

school reizen. Elke dag starten alle leerlingen 

met een coachmoment en daar eindig je ook mee. 

Leerlingen en de coaches vinden dat erg fijn. 

Maatschappelijk betrokken  
Op vestiging Bellingwedde willen we graag dat jij 

je bewust bent van de omgeving waarin je woont 

en dat jij je inzet voor anderen. De stage speelt 

daar op in. Je krijgt de kans om mee 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 hand- en span  diensten te 

verrichten bij een vereniging. Zo kon je vorig jaar 

meedoen aan het beklimmen van de Mont Ventoux 

in Frankrijk. Zo maak jij je op je fiets sterk voor 

het KWF. Een groep leerlingen van onze school 

zorgt voor sportieve activiteiten: het Whoz Next 

Team. Deze activiteiten vinden gedeeltelijk onder 

schooltijd plaats. Je kan ook kiezen om een maatje 

te worden van leerlingen uit leerjaar 1. 

“Iedereen heeft dezelfde 
lestijden, je begint en 

eindigt gelijktijdig. Dat is 
wel zo handig, zo kunnen 
we altijd samen fietsen”
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Tijdens talenturen keuzes maken
Op vestiging Bellingwedde krijg je lessen over 

cultuur en organiseren we excursies en activiteiten 

die met cultuur te maken hebben. Zo zijn er ook 

Open Podia waarop jij je talenten kunt laten 

zien en die we afsluiten met een schoolfeestje. 

Tijdens talenturen kun je kiezen uit verschillende 

workshops, die worden geleid door gastdocenten 

en onze eigen docenten. Onze leerlingen werken 

samen met isk-leerlingen. Zo maak je kennis met 

andere culturen.

Internationalisering
Als je in leerjaar 4 Duits in je pakket hebt, maak je 

een uitstapje naar onze partner-school in Rhede, 

waar bij de voer taal Engels is. In het tweede leer-

jaar volg je de les lichamelijke opvoeding (LO) 

samen met Duitse leerlingen. Onze docent LO 

geeft de les dan samen met de docent LO van de 

school uit Rhede. Bij vestiging Bellingwedde maak 

je in de eerste twee leerjaren dus vrienden en 

vriendinnen aan de andere kant van de grens! Waar vind je ons?
 DORPSPLEIN 7, BELLINGWOLDE 

 AFDELINGSDIRECTEUR: MW. E.J. STAALSTRA 

 TELEFOON : (0597) 55 31 50 

 BELLINGWEDDE@DOLLARDCOLLEGE . NL 

“Het is fijn, dat een 

vmbo-leerling gerus
t voor 

een vak op havo-niveau 

mag werken.”   

Marlies Mulder, 

docent en coac
h

"Respect voor leerlingen, ouders en collega's
vind ik heel belangrijk. Onderling vertrouwen
is nodig om leerlingen te kunnen uitdagen,
zodat ze zich ontwikkelen tot zelfbewuste

personen. Daar staan we voor."

E.J. Staalstra, afdelingsdirecteur
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BOVENBUREN 
DE FLINT  OP VESTIGING BOVENBUREN-DE FLINT 

 VOLG JE:   PRAKTIJKONDERWIJS 

Ons onderwijsaanbod
Vestiging Bovenburen-De Flint is de vestiging 

voor praktijkonderwijs. Je kunt op deze vestiging 

terecht als je tussen de 12 en 18 jaar bent. 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. Je wordt opgeleid voor praktische beroepen. 

Wij kijken samen met jou naar wat je wilt gaan doen, 

waar je goed in bent en hoe je dat wilt bereiken.

Op vestiging Bovenburen-De Flint wordt lesgegeven 

in de vakken: avo, groen, metaal bewerking, lassen, 

algemene technieken, bouw, hout bewerking, 

huishoudkunde, consumptief, bakken, textiele 

werkvormen en sport. 

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 

vak docent. In het advies van je basisschool staat of 

je in aanmerking komt voor praktijkonderwijs. De 

Permanente Commissie Leerlingenondersteuning 

geeft een toelaatbaarheidsverklaring af en de 

orthopedagoog doet een aanvullend onderzoek 

en bepaalt of jij toelaatbaar bent op het 

praktijkonderwijs. Als je voor praktijkonderwijs in 

aanmerking komt, ben je van harte welkom op onze 

school!

Samenwerken in een driehoek
De samenwerking tussen jou, jouw ouders/

verzorgers en wij als school vinden we heel 

16



17

Dollard College

belangrijk, dat noemen we samenwerken in 

een driehoek. Samen zorgen wij er voor dat 

jij succesvol bent en trots op jezelf kunt zijn. 

Als je bij ons op school komt krijg je eerst een 

intakegesprek.

Begeleiding
Op vestiging Bovenburen-De Flint vinden we 

het belangrijk dat jij je op school prettig voelt en 

jezelf kunt zijn maar vooral dat jij trots op jezelf 

kunt zijn. Een docent in het praktijkonderwijs 

is daarom meer dan alleen je docent. Hij is ook 

je coach en begeleider en stimuleert je om 

verder te komen. Ook het ondersteuningsteam 

van Bovenburen-De Flint kan je daarbij helpen. 

 OP VESTIGING BOVENBUREN-DE FLINT 

 VOLG JE:   PRAKTIJKONDERWIJS 17

Het praktijkonderwijs:
• is uitdagend;

•  geeft jou veel mogelijkheden om je te 

ontwikkelen;

•  laat jou nieuwe dingen leren door ze te 

doen;

•  laat jou jezelf ontwikkelen in de praktijk;

•  vergroot jouw welzijn, op school en in de 

samenleving;

•  laat jou actief en zelfstandig leren;

•  geeft jou via de gemeente kans op 

werk. Je wordt in het doelgroepregister 

ingeschreven;

•  bereidt je waar mogelijk voor op een 

vervolgtraject in het mbo.
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Het ondersteuningsteam bestaat uit een 

orthopedagoog, een maatschappelijk werkster, een 

logopediste en een onderwijskundige.

Ontwikkelperspectief
Op vestiging Bovenburen-De Flint 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. Als het 

nodig is, wordt het ontwikkelplan bijgesteld. Je 

volgt op vestiging Bovenburen-De Flint dus jouw 

eigen leertraject, op je eigen niveau. Kom je in de 

bovenbouw, dan werken we op school vooral aan 

zelfstandig wonen en de overgang naar een baan 

of vervolgopleiding.

“Ze geven mij echt het gevoel dat ik het goed deed."

Justin, 17 jaar

Cursussen volgen op school
Je kunt op vestiging Bovenburen-De Flint 

verschillende cursussen volgen zoals veilig werken 

(VCA), lassen (NIL 1 en 2), branchecursussen 

voor de schoonmaak, groenonderhoud en de 

grootkeuken. Heb je de cursus goed afgerond? 

Dan krijg je hiervoor een certificaat of een 

diploma. Ook het behalen van een certificaat als 

heftruckchauffeur is voor sommige leerlingen 

mogelijk. Handig voor het werk dat je later gaat 

doen.

Dominique Schrauwen (15)

Yes! Eindelijk onze 
eigen kantine!

“Mijn ouders moesten wel lachen. Ze hebben een 

installatiebedrijf en vinden het leuk dat ik iets met de 

inrichting van de kantine van de school ga doen. Hier 

ben ik wel geschikt voor, ha ha! Het is tijd voor wat 

nieuws, de inrichting van de kantine is echt al heel 

oud. We leven in 2018 hoor! We zijn met de hele groep 

naar een bedrijf in Hoogeveen geweest. Daar verkopen 

ze inrichtingen voor scholen. Het bedrijf heeft twee 

voorstellen gemaakt waar we uit mogen kiezen. Ik vind 

het leuk om in de leerlingenraad te zitten. Ieder heeft 

zijn eigen mening, dat wordt samen gemengd. Iedereen 

is er bij betrokken. Ik heb er ook veel van geleerd, qua 

idee en kleur.“

Dominique van Beek (15) ,

Praktijkonderwijs

Ik vind het belangrijk 
dat leerlingen hun 
mening kunnen geven

“In de leerlingenraad mogen leerlingen meebeslissen 

over wat ze mooi en minder mooi in de school vinden. 

Uit elke klas zijn twee leerlingen gekozen. Wij mochten 

zeggen wat wij leuk vinden aan een kantine maar 

we hebben ook de andere leerlingen gehoord. Dat 

bespreken we met elkaar. We mochten eerst zelf een 

ontwerp maken, dat deden we door rond te kijken 

op websites, foto’s op te zoeken enz. En we hebben 

een 3d-plattegrond gemaakt. Wij hadden helemaal 

de leiding. Ik ben hier blij mee, we krijgen een leuke 

kantine.  Ik vind het belangrijk, dat kinderen hun mening 

kunnen geven, en dat anderen luisteren.“
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Excursies
Wij vinden het belangrijk dat je veel dingen ziet en

meemaakt. Daarom organiseren wij vaak excursies 

naarverschillende bedrijven en instellingen in de 

regio. De schoolreizen in leerjaar 1 en 2 gaan naar 

Ameland. Leerlingen verblijven dan in kleine groepen in 

vakantiewoningen.

Stage
Je volgt bij ons op school veel stages. Op deze manier 

kun je dat wat je op school leert, meteen in de praktijk 

oefenen. Op school word je goed voorbereid op je 

stage. 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 

bij bijvoorbeeld een supermarkt, dorpshuizen, magazijn, 

schoonmaakwerk verpleeg-of verzorgingshuizen, 

kwekerij of een bouwbedrijf. 

Waar vind je ons?
 BOVENBUREN 11-11A, WINSCHOTEN 

 AFDELINGSDIRECTEUR: MW. E.J. STAALSTRA 

 TELEFOON : (0597) 55 31 95 / 90 
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CAMPUS
WINSCHOTEN

Ons onderwijsaanbod
Volg jij het vmbo bb of kb? Dan ga je na het tweede leerjaar naar 

Campus Winschoten. In het tweede leerjaar komen docenten 

van Campus Winschoten naar jouw school om jou en je ouders te 

vertellen wat je allemaal kunt doen op deze school. Op Campus 

Winschoten worden alle beroepsgerichte vmbo-opleidingen 

gegeven zoals de gemengde leerweg (gl), kaderberoepsgerichte 

leerweg (kb) of basisberoepsgerichte leerweg (bb). In het derde 

schooljaar kies je twee van de volgende profielen: Mobiliteit en 

transport (M&T), Produceren, installeren en energie (PIE), Bouwen, 

wonen en interieur (BWI), Groen, Zorg en welzijn (Z&W), Economie 

en ondernemen (E&O) en Horeca, bakkerij en recreatie (HBR). In het 

derde en vierde schooljaar krijg je veel praktijk- en profielgerichte 

opdrachten, in het vierde schooljaar loop je stage bij een bedrijf. Zo 

doe je veel ervaring op! Op vestiging Campus Winschoten zorgen 

wij voor een goede doorstroom. Dat betekent dat wij contact 

hebben met de vestiging waar je vandaan komt. 

 OP CAMPUS WINSCHOTEN KUN JE 

 KIEZEN UIT DE RICHTINGEN: 

 VMBO (GL, KB, BB) LEERJAAR 3 & 4 

 MBO 
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Na je vmbo-opleiding bij Campus 

Winschoten kun je doorstromen naar 

het mbo. Op Campus Winschoten 

worden, naast het vmbo, ook 

mbo-opleidingen entree, niveau 

2 tot en met 4 aangeboden door 

Noorderpoort en Terra. Kijk voor 

het aanbod eens op de website 

www.campusws.nl
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Wij weten dan wat belangrijk voor jou is, en waar 

wij eventueel rekening mee moeten houden. Denk 

aan bijvoorbeeld begeleiding en ondersteuning. 

 

Leren vanuit de praktijk
Het vmbo gl, kb en bb sluit je af met een 

diploma. Als je het vmbo volgt, stroom je in een 

doorlopende leerlijn door naar het mbo. Je leert 

vanuit echte praktijksituaties, in en buiten de 

school. 

Activiteiten
Leren is belangrijk, maar een school is er ook 

om anderen te ontmoeten, plezier te hebben en 

met elkaar activiteiten te ondernemen. Naast 

de gewone lessen organiseren we op Campus 

Winschoten daarom allerlei activiteiten, zoals 

sportdagen, excursies, schoolreizen en ook 

projecten die te maken hebben met je eigen 

opleiding. Aan de Campus-brede activiteiten doen 

alle leerlingen van Campus Winschoten mee. 

Zo is er een dierenkeuring op dierendag, Campus 

sportief dagen, een kerstmarkt, deelname aan 

scholierenwedstrijden en we doen mee aan Skills-

wedstrijden. Je leert tijdens deze activiteiten veel 

mensen kennen. Daardoor gaat de overstap van 

het vmbo naar het mbo straks als vanzelf! 

Actief in de samenleving
Campus Winschoten werkt nauw samen met 

gemeenten, bedrijven en instellingen in de regio. 

Dit doen we bij projecten waarin je samen met je 

klasgenoten met (maatschappelijke) thema’s aan 

de slag gaat. Daarnaast organiseren we bezoeken 

of excursies naar bedrijven en instellingen.

21

“Ik vind het wel leuk om weer op een nieuwe school te beginnen. Je ziet weer allemaal nieuwe leerlingen en docenten.” 
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Oriënteren op Campus Winschoten 

Het oriënteringstraject voor tweedejaars leerlingen 

bb, kb en gl start in november. Er zijn meerdere 

bijeenkomsten om de school te bekijken en kennis 

te maken met de praktijkvakken. Ook voor jouw 

ouders wordt een bijeenkomst georganiseerd. Tijdens 

de open dag van Campus Winschoten zijn jij en je 

ouders van harte welkom om een kijkje nemen.

Richard ter Heide, (16) 4e klas, kb

Bryan de Raat, (17) 4e klas, gl

Ik wil later mijn eigen garage 
beginnen!

Richard en Bryan zitten in het vierde jaar op 

Campus Winschoten en hebben gekozen voor 

de profielen mobiliteit & transport en groen. 

Bryan: “Toen ik nog in de 2e klas op vestiging 

Hommesplein-Stikkerlaan zat, kregen 

we tijdens het mentoruur uitleg over de 

verschillende profielen. Tijdens de oriëntatie-

dag kon ik met vier profielen kennismaken. 

Ik heb uiteindelijk gekozen voor mobiliteit & 

transport en groen. In het derde jaar kun je aan 

deze vakken snuffelen, aan het einde van het 

schooljaar maak je dan een keuze. 

Richard: “ik vind het werken met dieren erg 

leuk en heb daarom gekozen voor groen. 

Laatst heb ik zelfs een paard uitgelaten! 

De combinatie groen met mobiliteit & 

transport is voor mij goed want ik wil later 

mijn eigen garage beginnen met auto’s of 

landbouwwerktuigen. 

Beide jongens hebben een goede start 

gemaakt op Campus Winschoten. In het begin 

was het gebouw even wennen, maar ze vinden 

het echt leuk hier. Bryan: “de leraren zijn  aardig 

en ook best wel jong, die gaan wel met de tijd 

mee. Zij praten niet alleen over het verleden. 

Nieuwe leerlingen geef ik het advies om op 

een nieuwe school gewoon jezelf te blijven. 

Niet de ‘stoere boy’ uithangen want dan krijg 

je snel de naam. Richard is het helemaal met 

‘m eens.
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Waar vind je ons?
 P.C. HOOFTLAAN 1, WINSCHOTEN 

 AFDELINGSDIRECTEUR: MW. A. NOORDA-BOLT 

EN DHR. A. ZWEEDE 

 TELEFOON : (0597) 67 09 70 

 INFO@CAMPUSWS.NL 

Dollard College

23
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Een actieve school!

Een school is er om nieuwe dingen te leren. Op het Dollard College vinden wij dat 

een school er ook is om andere mensen te ontmoeten en met elkaar activiteiten 

te ondernemen. Daarom organiseert elke vestiging regelmatig buitenschoolse 

activiteiten. Hierbij een greep uit onze activiteiten.
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De vestiging Hommesplein-Stikkerlaan bestaat uit

meerdere gebouwen: het gebouw Hommesplein en

het gebouw Stikkerlaan. Je kunt op deze vestiging

terecht voor vwo, vwo tto, havo, zesjarige havo,

mavo, vmbo kb, bb en isk. Wij vinden het belangrijk

om jou persoonlijke aandacht en begeleiding te

kunnen bieden. Daarom krijg je les op jouw eigen

afdeling. Hierdoor krijg je meer zorg en aandacht,

zodat jij je zo goed mogelijk kunt ontwikkelen.

 OP VESTIGING HOMMESPLEIN- 

 STIKKERLAAN KUN JE TERECHT 

 VOOR DE RICHTINGEN 

 VWO TTO LEERJAAR 1 T/M 3 

 GYMNASIUM LEERJAAR 3 T/M 6 

 ATHENEUM LEERJAAR 1 T/M 6 

 HAVO LEERJAAR 1 T/M 5 

 MAVO LEERJAAR 1 T/M 4 

 VMBO BB EN KB LEERJAAR 1 & 2 

 ISK 

HOMMESPLEIN - 
STIKKERLAAN 26
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Ons onderwijsaanbod

Tweetalig onderwijs op het vwo (tto) 
Ben je goed in Engels? Dan kun je bij ons tweetalig

onderwijs (tto) volgen. Je volgt de vakken,

aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, wiskunde

en beeldende vorming in het Engels. Maar ook

muziek, personal skills and European and 

International Orientation. En natuurlijk Engels! 

Het mentoruur is ook in het Engels. Je doet 

regelmatig activiteiten waarbij je veel met elkaar 

moet samenwerken en overleggen. Je krijgt bij 

Engels extra ondersteuning voor de vakken die 

in het Engels gegeven worden. In het derde jaar 

rond je het tto af. Daarna vervolg je het vwo in het 

Nederlands.

27

Marika Weering (30) Wiskundedocent 

op vestiging Hommesplein-Stikkerlaan 

Onder andere voor de zesjarige havo. Marika geeft 

ook kernvak-ondersteuning (kvo). Bij de zesjarige 

havo gaan de leerlingen na het behalen van het 

mavo-diploma over naar havo 4. De leerlingen 

behalen in zes jaar tijd dus twee diploma’s. 

Marika: “De leerlingen krijgen in het eerste jaar van 

de zesjarige havo extra lesstof. Ze moeten iets meer 

huiswerk maken en worden getoetst over de extra 

lesstof. In het tweede en het derde leerjaar krijgen 

ze een extra blok wiskunde dat wordt afgesloten 

met een formatieve toets om de voortgang in de 

gaten te houden. Wat de leerlingen aan wiskunde 

missen bij de mavo, krijgen ze op deze manier toch 

aangeboden.”
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Heb je vwo- of havo-advies?
Voor het gymnasium, atheneum (vwo) en havo 

ben je op vestiging Hommesplein-Stikkerlaan 

van harte welkom. Je volgt dan vijftien vakken. 

Dat zijn er flink wat meer dan je gewend was! 

Je krijgt natuurlijk Nederlands en Engels, maar 

ook wiskunde, biologie, natuur- en scheikunde 

en aardrijkskunde. Daarnaast volg je vakken als 

bewegen en sport, tekenen en muziek. Latijn en 

Grieks volg je als je voor het gymnasium kiest. Het 

derde jaar van het havo en vwo is een belangrijke 

schakel tussen de onderbouw en de bovenbouw. 

Aan het einde van dat jaar kies je namelijk een 

profiel met de daarbij behorende vakken.

Zesjarig havo en mavo
Ben jij een gemotiveerde mavo-leerling die meer

kan? Dan is het zesjarige havo iets voor jou! Op

het zesjarige havo begin je met het mavo. Dat volg

je samen met de leerlingen die de reguliere

mavo volgen. Tijdens je tijd op het mavo werk je al 

toe naar het havo. Zo krijg je al leerstof op havo-

niveau en leer je op havo-niveau werken als het 

gaat om studievaardigheden en zelfstandigheid. In 

het 3e en 4e leerjaar krijg je een extra vak. Als je 

na vier jaren je mavo-diploma hebt gehaald, stap je 

over naar het vierde leerjaar van het havo in

gebouw Hommesplein. Hier kun je dan je 

havodiploma halen. Zo krijg je in zes jaren tijd twee

diploma’s: een mavo- en een havo-diploma.

Niek, leerling tto

Vestiging Hommesplein Stikkerlaan

‘Hello everyone! My name is Niek. I’m in the 

first form of tto and I want to tell you something 

about this class and how my English has 

developed over the time. When I first came to 

school it was really exciting, I would get new 

teachers, it was a new school, but the most 

exciting part was that I had to speak English in 

class. I remember I was always very nervous 

about speaking English but after a few weeks 

maybe days I was comfortable while speaking 

English. Almost every day I learned new words 

and how to use them in a sentence. I also 

noticed that the teachers where also learning 

about the English language. While just hearing 

and speaking English all day long your level of 

English will develop really fast, for English class 

we need to write “survey monkeys” that are 

short stories about a curtained subject. When 

I look back at my survey monkeys of the first 

couple weeks, I can see so much mistakes and 

it’s just funny to see how my level of English has 

changed. Now it’s for me just completely normal 

to speak English in class and I really enjoy it. 

When I get home it’s a big change to switch 

from English to Dutch, sometimes I don’t know 

the Dutch word but only the English word! If 

you are interested in other countries and their 

cultures tto is really something to go for!’

Greeting Niek

   TWEE DIPLOMA’S MET  

   HET ZESJARIGE HAVO. SUPER TOCH!   
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Heb jij een mavo-advies? Dan ben je ook van harte

Welkom. Hier kun jij in vier jaren je mavo-

diploma halen. Op het mavo krijg je te maken met 

betrokken en ervaren docenten die jou zullen 

helpen met wat jij nodig hebt om een mavo-

diploma te kunnen halen. Loopbaan Oriëntatie 

Begeleiding (LOB) heeft een belangrijke plaats 

binnen het mavo. Hoe plan ik mijn huiswerk? Hoe 

leer ik een toets? Waar ben ik goed in? Wat wil ik 

na het mavo doen? Met deze vragen ga je samen 

met je mentor en vakdocenten aan de slag.

29

"Wij zien jou en we gaan graag met je in gesprek. Maar we praten ook met jouw ouders. Deze samenwerking vinden we heel belangrijk, zodat we jou zo goed mogelijk onderwijs kunnen bieden." Gea Speelman, afdelingsdirecteur mavo
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Vmbo en isk
Ook voor het voorbereidend middelbaar

beroepsonderwijs (vmbo) kun je op vestiging 

Hommesplein-Stikkerlaan terecht. Je kunt hier

de eerste twee leerjaren de basis beroepsgerichte 

leerweg (bb) en de kaderberoepsgerichte leerweg 

(kb) volgen. Daarna ga je naar naar onze vestiging 

Campus Winschoten voor de bovenbouw van deze 

opleidingen. Het ontdekken van jouw eigen

kwaliteiten, interesses en toekomstbeeld staat bij

ons voorop. Mentoren en (vak)docenten hebben

veel persoonlijke aandacht voor jou als leerling.

Zit je in de internationale schakelklas (isk), dan

volg je twee jaar lang onderwijs bij ons. Je krijgt

de kernvakken Nederlands, Engels, rekenen en

wiskunde en diverse andere vakken en je komt

volop in aanraking met maatschappelijke, culturele

en sportieve activiteiten.

Technologie
Hoe organiseer ik mijn e-mail? Hoe maak ik 

een goede mappenstructuur zodat ik alles 

(digitaal) weer terug kan vinden? Het is belangrijk 

dat jij de kennis en kunde hebt om goed te 

kunnen functioneren in deze gedigitaliseerde 

samenleving. In de onderbouw van het mavo leer 

je met het vak Technologie digitale vaardigheden 

die bij alle vakken van pas kunnen komen.  

Handig toch! 

Leerhulp voor extra aandacht en hulp
In de basisklassen zijn de groepen kleiner, 

waardoor je veel individuele begeleiding 

krijgt en op je eigen niveau en in je eigen 

tempo kunt werken. Je krijgt ook meer lessen 

in de beroepsgerichte vakken zoals techniek, 

handvaardigheid en verzorging. Als je nog moeite

hebt met een vak, kun je daar extra hulp bij krijgen.

Dit noemen we leerhulp.

Culturele en sportieve activiteiten
Naast de gewone lessen organiseren we

op vestiging Hommesplein-Stikkerlaan ook

activiteiten op cultureel- en sportief gebied. 

Zoals excursies, schoolreizen en projecten rond 

burgerschapsvorming. Elk leerjaar heeft zijn eigen 

culturele agenda. Je maakt kennis met toneel, 

film, dans, muziek en schilder- en tekenkunst. In 

de eerste twee leerjaren heb je een cultuurdag, 

in het derde leerjaar ga je op culturele excursie 

naar een grote stad. Ook organiseren we een groot 

filmfestival, waar leerlingen van alle leerjaren aan 

meedoen. Voor echte talenten op het gebied van 

mode, dans, muziek, tekenen, schilderen, poëzie 

en fotografie wordt elk jaar het Concours Culturel 

georganiseerd.

“Op het Concours Culturel is 

aandacht voor ieders talent. Zo is 

er zang, dans en poëzie. Het hoeft 

van mij geen wedstrijd te worden. 

Het enthousiasme van de leerlingen 
is echt ontroerend.”  

P. Achterbosch, docent

   OP ONZE SCHOOL ZIJN LEERLINGEN,  
   OUDERS/VERZORGERS EN MEDEWERKERS   
   ERG BIJ ELKAAR BETROKKEN.  
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Burgerschapsvorming
Wij vinden het belangrijk dat jij ook buiten school

goed functioneert. Daarom organiseren we 

activiteiten die je daarbij helpen. Dat noemen 

we burgerschapsvorming. Tijdens het project 

Meet2Know trekken leerlingen van het eerste 

leerjaar van het vmbo bb en kb en het derde 

leerjaar mavo op met leerlingen van de isk. Zo leer

je meer over andere landen en culturen. In maart 

houden we een themaweek waarin verschillende

activiteiten en lessen plaatsvinden rondom een 

bepaald thema. 

Bewegen en sport
Wij besteden in onze lessen aandacht aan gezond 

leven. Tijdens de lessen lichamelijke opvoeding 

krijg je les in een van onze vier sportzalen. We 

hebben een prachtige sporthal en een spelzaal 

met een klimwand. Als het weer het toelaat, 

sporten we op de voetbalvelden tegenover de 

school. Tijdens de lessen lichamelijke opvoeding 

leer je jouw eigen grenzen kennen en verleggen. 

Je kunt meedoen aan turnen, dansen, judoën, 

atletiek en spel. Maar de lessen draaien niet 

alleen om zelf sporten. Je leert namelijk ook 

hoe je scheidsrechter moet zijn en hoe je 

evenementen, zoals een sportdag, organiseert. 

Na de voorjaarsvakantie kun je meedoen aan 

buitenschoolse activiteiten badminton of futsal: 

dat zijn toernooien van het Dollard College waar 

veel leerlingen elk jaar met veel enthousiasme en 

plezier aan meedoen.

First Lego league
Dat Lego niet alleen voor kleine kinderen is, 

bewijst de First Lego League. Aan dit project doen 

“Het sporten op school is echt leuk! Zowel binnen als buiten doen we altijd leuke spellen.”
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meer dan 200.000 kinderen in de leeftijd van 9 tot 

15 jaar mee. In de First Lego League zijn

de mogelijkheden eindeloos. Elk project wordt

beoordeeld op het ontwerp, presenteren en 

samenwerken. Jij kunt meedoen met het team van

vestiging Hommesplein-Stikkerlaan.

Kampeer 3-daagse
Aan het einde van jouw eerste leerjaar ga je op 

kamp met alle eerste klassen. Je gaat op de fiets 

naar de camping, zet samen met jouw klasgenoten 

de tenten op en gaat in kleine groepjes met elkaar 

koken. Tijdens deze dagen leer je echt met elkaar 

samenwerken. Natuurlijk staan er tijdens het 

kamp ook allerlei spannende activiteiten op het 

programma.

“Het leukste vond ik ATB (een soort van 

mountainbike) en kanoën. Op de laatste avond

hadden we een bonte-avond. Elke klas deed een

klein optreden. Dat was heel gezellig. Later was er

ook een groot kampvuur. We moesten ons eten zelf

maken, dat was wel gelukt alleen bij sommigen bakte

er wel iets aan. Kamp was echt heel leuk!"

Groetjes Kayleigh, klas 1

 

DC-spelen
In de derde klas kun je meedoen aan de DC-spelen.

Leerlingen verdeeld in teams, kunnen punten 

verdienen door opdrachten uit te voeren waarmee

ze hun kennis van verschillende vakken moeten

combineren om de opdracht op te lossen. De

opdrachten vinden in en om de school plaats en

soms ook ’s avonds in het donker!

Sciencelab
Houd jij van techniek en wiskunde? Dan is het

sciencelab echt iets voor jou! In het sciencelab

worden vakoverstijgende projecten gedaan op

het gebied van natuurwetenschappen. In het

sciencelab kun je zelfstandig experimenten

uitvoeren voor bijvoorbeeld je profielwerkstuk.

Ook kun je gebruikmaken van de 3D-printer.

Excursies en internationalisering
In het derde en vierde leerjaar ga je met jouw

klasgenoten één of meer dagen op excursie. In

het vierde leerjaar breng je vijf dagen door in 

het buitenland. In het vijfde leerjaar van het vwo 

neem je deel aan een internationale uitwisseling 

met scholen in diverse Europese landen. In het 

vierde leerjaar van het havo doe je mee aan 

een uitwisselingsproject. In dit project gaan 

deelnemende scholen (uit Finland, Italië, Engeland 

en Nederland) zich buigen over het thema ‘gender

issues’.

“Het is erg leuk om naar het buitenland te gaan. Je leert zo het land en de gewoontes  beter kennen. “
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Waar vind je ons?
GEBOUW HOMMESPLEIN

DOCTOR J.H. HOMMESPLEIN 2

GEBOUW STIKKERLAAN

MR. D.U. STIKKERLAAN 4, WINSCHOTEN

MAVO: MW. G.SPEELMAN

ONDERBOUW HAVO/VWO: MW. K. SMIT

BOVENBOUW HAVO: DHR G.KLUITER

BOVENBOUW VWO/TTO: MW A.KOSTER-SCHULTE

TELEFOON : (0597) 67 02 00 

HOMMESPLEIN@DOLLARDCOLLEGE.NL 
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"Ik vind handvaardigheid 
het leukst, ik houd wel van 

knutselen. We werken dan ook 
altijd in een gezellige groep."
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34 PEKELA 
Ons onderwijsaanbod
Op vestiging Pekela, waar 230 leerlingen zitten, 

kun je de onderbouw vwo, havo, zesjarige havo, 

mavo en vmbo volgen. Als je doorgaat met de 

bovenbouw van het mavo of het vmbo bb en kb 

met de richting zorg & welzijn, dan blijf je bij ons 

op de vestiging.

 

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. Dit 

betekent ook dat wij regels hebben, waar we ons 

met z’n allen aan houden. Respect hebben voor 

elkaar is bij ons erg belangrijk.

 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 LEERJAAR 1 T/M 4    

 VMBO (BB, KB) LEERJAAR 1 & 2 * 
 * met uitzondering van de sector zorg & welzijn leerjaar 1 t/m 4 

 ISK 
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Sport-actieve school
Vestiging Pekela is een sport-actieve school met 

een uitdagend beweeg- en sportprogramma. Niet 

alleen binnen, maar ook buiten de lessen. Bewegen 

vinden we belang rijk, daarom staan bij ons extra 

uren Bewegen en Sport op het rooster. Je hoeft 

geen ‘sport freak’ te zijn; plezier in het bewegen 

staat voorop.

Vanuit de lessen wordt ook aandacht besteed 

aan een ‘gezonde leefstijl’. Verder zijn er vanuit 

het project Sport-Lokaal-Samen met regelmaat 

sportclinics. Zo kun je kennismaken met allerlei 

sporten die in en rondom Pekela worden aan-

geboden. Gast docenten verzorgen lessen of we 

gaan naar sport aanbieders buiten de school. 

Jorn Kielstra en Tim Venema  (16) 4e tl

Pekela is een sport-actieve school, 

er is veel aandacht voor sport en 

sportactiviteiten.  Beide jongens hebben in de 

derde klas Lo2 als keuzevak gekozen. Vestiging 

Pekela is de enige school in Groningen waar je 

dit vak kunt volgen.  

Tim: “We krijgen 3 uren Lo2 per week. Met Lo2 

leer je naast de gewone gymlessen om een 

sportactiviteit  te organiseren."  

Jorn: “Je  leert ook om voor een groep te staan en 

uit te leggen hoe je bijvoorbeeld een handstand 

maakt." Tim vindt sport gewoon leuk. “Maar je 

hoeft niet alleen sport leuk te vinden om dit vak 

te volgen. Je leert ook leiding geven en dat is 

handig als je later een leidinggevende functie wilt 

hebben. Je krijgt verschillende opdrachten, moet 

verslagen schrijven, lesjes voorbereiden en we 

krijgen EHBO-lessen!"

Beide jongens vinden leidinggeven leuk.  “Het 

leuke hieraan is dat je kinderen wat kunt leren", 

zegt Jorn.  En dat ze naar je luisteren vult Tim aan. 

“Het is mooi dat je aan het eind van de dag ziet 

dat ze het zelf kunnen. Als je het zelf leuk vindt, 

dan luisteren ze je ook naar je. “
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Ben je gek op sporten?
Als enige school in de provincie Groningen geven 

wij het examenvak Lichamelijke Opvoeding 2, 

waarin je leert om voor een groep te staan en 

o.a. sportieve activiteiten te organiseren. Onze 

leerlingen begeleiden bijvoorbeeld de sportdagen 

van basisscholen in de gemeente Pekela.

 

Jouw talenten ontdekken
Vestiging Pekela is een kleine, veilige school. 

Er hangt een fijne sfeer waarin het voor jou 

mogelijk is om jouw  talenten te ontdekken en 

je zo goed mogelijk te ontwikkelen. Behalve de 

gewone lessen organiseren we veel andere leuke 

en leerzame activiteiten. Zoals het starten van 

jouw eigen bedrijfje, excursies in de omgeving en 

reizen naar het buitenland. Op het Dollard College 

Pekela ontdek jij waar je goed in bent en kun jij je 

maximaal ontwikkelen.

Internationale activiteiten
Vestiging Pekela hecht grote waarde aan 

internationalisering. We werken samen met een 

school in Grossefehn in Duitsland. Met deze 

partnerschool organiseren we verschillende 

activiteiten. In het eerste leerjaar ga je met de 

leerlingen uit Duitsland een dag naar Groningen 

en in het tweede leerjaar ga je een dag naar 

Oldenburg in Duitsland. Daarnaast organiseren 

we in het tweede- en derde leerjaar meerdaagse 

schoolreizen naar buitenlandse bestemmingen. 

Je komt bij ons actief in contact met andere talen, 

culturen en leefgewoonten.

“We kunnen verschillende sporten 
uitproberen. Ik heb meegedaan 

met klimmen, tumblingspringen en 
badmintonnen. En het was helemaal super 
om basketbal te spelen met een speler van 

Gasterra Flames!”

36
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Creativiteit en Cultuur
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, street dance en veel 

sportieve clinics, bijvoorbeeld vecht sport, voetbal, 

snorkelen of tennis. En we doen mee aan een 

erfgoed project ‘Ons Pekela’, waarbij je op pad 

gaat in Pekela, les krijgt van een kunstenaar en 

meedoet aan een echte tentoonstelling.

Kennismaken met techniek/ICT
Het Dollard College in Pekela vindt het belangrijk 

dat iedere leerling zich bewust is van de 

arbeidskansen in de regio. Alle leerlingen brengen 

een bezoek aan het mobiele planetarium of 

een bezoek aan technobiel, een uitschuifbare 

vrachtwagen waarin leerlingen op allerlei 

manieren van techniek kunnen proeven. De 

meisjes van klas 1 en 2 doen mee aan girls- day, 

een initiatief van VHTO, bedoeld om meisjes op 

jonge leeftijd kennis te laten maken met Beta/

techniek en ICT.

Extra ondersteuning
De leerlingen zitten bij ons in kleine groepen. 

Leerlingen met dyslexie worden 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 als leerlingen 

een beroep op doen. Leerlingen die moeite 

hebben om hun huiswerk te maken kunnen vanaf 

de herfstvakantie twee keer per week naar de 

huiswerkklas.

Waar vind je ons?
 H. HINDERSSTRAAT 5, OUDE PEKELA 

 AFDELINGSDIRECTEUR: DHR. H. BARLA

 TELEFOON : (0597) 48 19 60 

 PEKELA@DOLLARDCOLLEGE.NL 

"Op vestiging Pekela ontdek jij 
waar je goed in bent en kun jij je ontwikkelen in een veilige omgeving."

H. Barla, afdelingsdirecteur 
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WOLDENDORP
 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 LEERJAAR 1 T/M 4 

 VMBO (BB, KB) LEERJAAR 1 & 2* 
 *  (uitzondering voor de sectoren Zorg & Welzijn en 
 Dienstverlening & Producten leerjaar 1 t/m 4) 

“We hebben een hele gezellige school. 

De school heeft vrolijke kleuren en een 

kantine met verschillende zitplekken.”

Ons onderwijsaanbod
Vestiging Woldendorp biedt daltononderwijs aan 

325 leerlingen. Het mavo, leerjaar één tot en met 

vier, kun je bij ons volledig doorlopen. Als je het 

vmbo bb of kb volgt, kun je in het derde leerjaar 

kiezen voor de sector zorg & welzijn of 

het intersectorale programma dienstverlening & 

producten. Deze opleiding kun je bij ons helemaal 

afmaken. Wil je het zes jarige havo volgen, dan haal 

je bij ons eerst het mavo-diploma en kun je daarna 

naar het vierde leerjaar van het havo op vestiging 

Hommesplein-Stikkerlaan. Op daltonvestiging 

Woldendorp kun je daarnaast de eerste twee 

leerjaren van het havo en vwo volgen. Als je 

overgaat naar het derde leerjaar dan kun jij jouw 

opleiding op vestiging Hommesplein-Stikkerlaan of 

een andere havo school in jouw regio vervolgen.
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Daltononderwijs
Op onze vestiging geven wij onderwijs volgens de 

daltonwerkwijze. Dit betekent dat wij jou in een 

overzichtelijke omgeving willen leren om zelfstandig 

te functioneren en samen te werken. Maar ook dat 

je keuzes kunt maken, hierop terug kan kijken en 

hiervoor verantwoordelijkheid kunt nemen.  De basis 

van dalton is dat jij goede resultaten haalt en dat jij 

jezelf als persoon goed ontwikkelt. 

In de onderbouw werk je op vestiging Woldendorp 

met een daltonboek met werkschema’s. In dit 

boekje staat per vak wat de lesstof, taak en opdracht 

is voor een bepaalde periode. Ook staat hierin 

jouw huiswerk beschreven. Elke dag worden één 

of twee dalton uren gegeven, waarin je alleen of 

in groepjes aan de opdrachten werkt. Je bent zelf 

verantwoordelijk voor het op tijd af hebben van je 

werk. In het begin maak je de opdrachten nog bij 

je mentor, later mag je zelf weten aan welk vak je 

werkt en bij welke docent je dit wilt doen. Tijdens de 

daltonuren op dinsdagmiddag kun je o.a. meedoen 

aan extra rekentraining, extra sport, toneel, dans, de 

leerlingenraad en ict-training. Het aantal dalton uren 

dat je krijgt, verschilt per klas en per niveau. 

Vertrouwde manier van werken
Het daltononderwijs sluit goed aan bij de manier 

van werken die jij van de basisschool gewend bent. 

Hierdoor ben je snel gewend op je nieuwe school. 

Ook is dit onderwijs een goede voorbereiding op het 

vervolgonderwijs, omdat je met het daltononderwijs 

zelfstandiger leert denken en doen en beter 

met anderen leert samenwerken. Daar heb je 

later veel aan! We gaan uit van jouw talenten en 

mogelijkheden.

Een verhaal achter de cijfers

Erwin Smit, docent mens en maatschappij, 

aardrijkskunde, geschiedenis, decaan 

en mentor brugklas. 

Erwin: “Een mentor is het eerste aanspreekpunt 

voor leerlingen en ouders. Hij kent en begeleidt 

zijn leerlingen en houdt de resultaten goed in 

de gaten. Ook op sociaal en emotioneel gebied. 

Tijdens het mentoruur bespreken we met elkaar 

wat er goed gaat en wat minder. Leerlingen geven 

van te voren aan als ze iets met mij persoonlijk 

willen bespreken. Ik vind het belangrijk om het 

schooljaar goed te beginnen. In de eerste weken 

voor de herfstvakantie breng ik de leerling thuis 

een bezoek en maak zo kennis met de ouders en de 

thuissituatie. Zo leer je elkaar kennen. De drempel 

voor ouders is dan lager om naar school te bellen 

als er wat is. Andersom geldt dat ook."

"Op vestiging Woldendorp kennen wij onze 

leerlingen echt. Bij het rapport krijgt de leerling 

een mentorbrief waarin we iets schrijven over 

de persoonlijke ontwikkeling; werktempo, 

zelfstandigheid en ook bevindingen van andere 

docenten worden hierin opgenomen. Dit bespreken 

we met de leerling en de ouders. Het is een verhaal 

achter de cijfers, ouders vinden het een mooie 

aanvulling. Een mentor kan de leerling coachen; 

van een verlegen leerling naar een leerling die 

voor zichzelf op durft te komen als voorbeeld. Ik 

vind het mooi om te zien hoe een leerling zich kan 

ontwikkelen."
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Inzetten voor anderen
Op 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 

waar bij dit wordt gestimuleerd. Ieder schooljaar 

werken we met de hele school aan een project. 

Hieraan is meestal een goed doel gekoppeld.

De bibliotheek in school
Onze school heeft een eigen bibliotheek met een 

zeer actieve bibliotheek commissie, die er altijd 

voor zorgt dat de leukste boeken voor jou klaar 

staan om te lenen. De bibliotheek is elke dag 

geopend.

40

Marijn Tichelaar (13), 

Ivo Knottnerus (13) mavo 

 

Ivo: “Dalton betekent dat je zelfstandig en 

verantwoordelijk aan het werk bent. Tijdens 

daltonuren kun je huiswerk maken of uitleg 

vragen als je iets niet snapt. Als je alles snapt 

dan kun je huiswerk maken. Je moet wel van te 

voren je werk inplannen. Tijdens een daltonuur 

kun je ook naar de bieb een boek lezen, of je 

kunt je inschrijven om te sporten. Het voordeel 

van dalton is dat je vaak op school al huiswerk 

kunt maken, je kunt dan thuis gaan leren of 

lekker zwemen of paardrijden.”

Marijn: “Je werkt met een daltonboekje. Daar 

staat al het huiswerk in. Heb je in een daltonuur 

gewerkt dan laat je dat aftekenen door de 

docent. Als je iets vergeet te maken of als je 

een opdracht niet inlevert, krijg je een 1. Maar 

als je mentor ziet dat je alles afhebt,  kun 

je een vrijkaart verdienen en mag je op het 

plein (eerste etage) werken. De vrijkaart kun 

je ook weer kwijtraken. Ik vind het leuk dat je 

zelfstandig je tijd kunt inplannen en plannen 

wanneer je je huiswerk moet doen. “

Tip van Marijn: “Ga alles goed plannen en loop 

niet met je telefoon over de gang. “Tip van Ivo: 

“We hebben geen tussenuren, dat is soms wel 

jammer maar een voordeel is dat we allemaal 

tegelijk klaar zijn. Dan kunnen we met elkaar 

fietsen.” 
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Persoonlijke aandacht
Wij hebben aandacht voor jou. Niet alleen op 

school, maar zoals wij zelf zeggen: van voordeur 

tot voordeur. Dat betekent onder andere dat we jou 

en jouw ouders/verzorgers voor de zomervakantie 

uitnodigen voor een eerste kennismaking. Vanaf 

dat moment heb je een vast aanspreekpunt in de 

school, je mentor. Aan het begin van het schooljaar 

organiseren wij een barbecue op school voor jou, 

jouw ouders/verzorgers en alle docenten van de 

school. Zo leren wij elkaar goed kennen.

De mentor
De mentor is de spil in het contact tussen school 

en thuis. In het begin van het schooljaar komt de 

mentor je thuis bezoeken om kennis te maken 

met je ouders. Op vestiging Woldendorp vinden 

we dat rapportcijfers niet alles zeggen. Daarom 

krijg je naast je rapport ook altijd een uitgebreide 

mentorbrief. Hierin wordt uitgelegd waarom je een 

bepaald cijfer hebt gekregen, maar ook of je goed 

kunt samenwerken met andere leerlingen. Samen 

met je ouders/verzorgers en je mentor bespreek je 

deze mentorbrief.

Samen naar school
Je lesrooster heeft iedere dag dezelfde begin- en 

eindtijden en er is geen lesuitval. Als een docent 

ziek is, neemt een collega altijd deze les over. 

Veel van onze leerlingen komen samen met de 

fiets of de bus naar school. Met het project Veilig 

Verkeer Nederland proberen we ook op vestiging 

Woldendorp de verkeersveiligheid van huis naar 

school en vice versa te verbeteren. 

Waar vind je ons?
 BURGEMEESTER GARRELTSWEG 35, WOLDENDORP 

 AFDELINGSDIRECTEUR A.I. DHR. S. VAN DER WAL 

 TELEFOON : (0596) 58 33 80 

 WOLDENDORP@DOLLARDCOLLEGE.NL 

“Wat we nodig hebben zijn mensen met lef. 
Daar werken we aan op basis van vertrouwen. Op 
daltonvestiging Woldendorp leren wij je eigenaar 
te worden van je eigen leerproces en leerroute. 
Wij vinden samen werken en samen leren erg 

belangrijk. De school is een oefenplaats 
waar je (nog) fouten mag maken." 

Siemon van der Wal, 
afdelingsdirecteur Woldendorp
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Onderwijs kundige  
inrichting

    MBO NIVEAU 2                  MBO NIVEAU 3 + 4             

BASIS ONDERWIJS

 HBO  WO 

bb basisberoepsgerichte leerweg

kb kaderberoepsgerichte leerweg

H6 zesjarige havo

Hieronder staat het hele Dollard College met alle richtingen 

weergegeven. De pijltjes geven aan naar welke richting je 

kunt overstappen of kunt doorstromen.
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“Soms blijf je in het zelfde lokaal 
zitten maar meestal ga je naar 
een ander lokaal. Daar ben je 

zo aan gewend. ”

43

Kom samen met jouw ouders/verzorgers 
op onze open dagen. Je ziet dan jouw 

toekomstige leraren en misschien wel jouw nieuwe klasgenoten.
De data van de open dagen vind je op de acherkant van deze brochure.

Tot dan!

Kom zelf kijken!

Mariska Kremer en Ronald de Lange, 

groepsleerkrachten groep 8, 

Feiko Clockschool Pekela 

We hebben korte lijntjes met het Dollard College

Op de basis van het advies dat de leerkracht van groep 8 aan ons 

geeft, komt de leerling uit groep 8 op een juiste plaats binnen op 

het Dollard College. Hoe komt dit advies tot stand?

“In groep 6 wordt met een filmpje aan de ouders de rol van de 

plaatsingswijzer uitgelegd. Het plaatje is lang niet altijd even 

duidelijk. Wij kijken goed naar de leerling. Belemmerende of 

stimulerende factoren zoals werkhouding kunnen meespelen bij 

de advisering. In groep 6/begin groep 7 volgt een voorzichtige 

voorlopige prognose. Als je tijdig met een prognose komt hebben 

ouders reële verwachtingen. De leerling in groep 8 wordt goed 

voorbereid; we leren om te plannen, eigen verantwoordelijkheid te 

nemen, alvast huiswerk maken. Het definitieve advies valt vroeg, 

eind februari. In april is de Cito-eindtoets, de second opinion. Komt 

hier een hogere score uit, dan gaan we weer met de ouders om 

tafel. Dit advies is uiteindelijk bindend. Wij adviseren heel reëel. 

Het blijkt dat we relatief weinig afstromers en opstromers hebben. 

Het Dollard College heeft de opvatting 'als het er in zit, halen wij 

het er wel uit'. Wij geven liever de kans op opstromen dan het risico 

op afstromen."

"Na de aanmelding volgt de warme overdracht. We bespreken 

ieder kind, ook als het kind al op de nieuwe school zit. We hebben 

korte lijntjes met het Dollard College.”
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Infobrochure 2019-2020

Kijk onze 
  open dagen!

 CAMPUS WINSCHOTEN 

Bovenbouw vmbo, mbo

P.C. Hooftlaan 1, Winschoten 

VRIJDAG 25 JANUARI 2019

16.00 - 20.00 uur

BELLINGWEDDE 

Kunskapsskolanschool

Onderbouw vwo, havo, zesjarige havo, mavo, vmbo

Bovenbouw zesjarige havo (t/m het vierde leerjaar), mavo

Dorpsplein 7, Bellingwolde

MAANDAG 28 JANUARI 2019

18.30 - 21.00 uur

 HOMMESPLEIN - STIKKERLAAN 

Gebouw Hommesplein 

Doctor J.H. Hommesplein 2 

Gebouw Stikkerlaan

Mr. D.U. Stikkerlaan 4, Winschoten 

Vwo, vwo tto, havo, zesjarige havo, mavo, isk

onderbouw vmbo bb en kb

DINSDAG 29 JANUARI 2019 

18.00 - 21.00 uur

 PEKELA 

Onderbouw vwo, havo, zesjarige havo, mavo, vmbo, isk

Bovenbouw zesjarige havo (tot en met het vierde leerjaar), 

mavo, vmbo zorg & welzijn

H. Hindersstraat 5, Oude Pekela

WOENSDAG 30 JANUARI 2019

18.30 - 21.00 uur

 WOLDENDORP 

Daltonschool

Onderbouw vwo, havo, zesjarige havo, mavo, vmbo

Bovenbouw zesjarige havo (tot en met het vierde leerjaar), 

mavo, vmbo zorg & welzijn en dienstverlening & producten

Burgemeester Garreltsweg 35,

Woldendorp

WOENSDAG 30 JANUARI 2019

18.00 - 21.00 uur

 BOVENBUREN-DE FLINT 

Praktijkonderwijs

Bovenburen 11 / 11a, Winschoten

DONDERDAG 31 JANUARI 2019

17.00 - 20.00 uur

Kijk ook op: www.dollardcollege.nl
en volg ons op facebook.com/DollardCollege


