








Instroomlocaties
• Hommesplein-Bovenburen

vmbo onderbouw (tl, kb, bb)
havo
vwo (atheneum en gymnasium, tto)

• PrO Winschoten:
Praktijkonderwijs, 
schakeltraject PrO-vmbo



vmbo
• Beroepsgerichte leerweg (vmbo kb/bb)

- Duurt in totaal vier jaar.
- Vmbo kb: doorstromen naar de vak- of 

middenkaderopleidingen niveau 3 of 4 mbo
- Vmbo bb: doorstromen naar de basisberoeps-

opleidingen niveau 2 mbo

• Theoretische leerweg (vmbo tl)
- Duurt in totaal vier jaar
- Bereidt je voor op het mbo
- Doorstromen naar een vakopleiding niveau 3 

of middenkaderopleidingen niveau 4 mbo, 
of het vierde leerjaar havo



Het vak Xperience

• Werken vanuit thema’s in projecturen
• Theorie en praktijk komen samen
• Samenwerken met bedrijfsleven
• Toepassen wat je leert
• ICT als middel niet als doel
• Goede voorbereiding op 

de bovenbouw



havo/vwo
• havo

- Hoger algemeen voortgezet onderwijs
- Duurt in totaal vijf jaar
- Doorstromen naar het hbo

• vwo (gymnasium, atheneum, tto)
- Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
- Duurt in totaal zes jaar
- Doorstromen naar de universiteit of het hbo



gymnasium
• Grieks en/of Latijn
• Taal en cultuur
• Inzicht en begrip alle vakken
• Gymnasiumactiviteiten:

- Voorstellingen
- Gymnasiumavond
- Romeinse avond



Tweetalig Onderwijs (TTO)
• Vwo niveau (atheneum en gymnasium) 
• Communicatief sterk 

(of bereidheid hierin te ontwikkelen)
• Samen leren
• Brede interesse in de wereld
• Meer dan 50% van de lessen in het Engels
• Excursies naar binnen- of buitenland
• Aandacht voor internationalisering en 

wereldburgerschap
• Nuffic 



Ons onderwijs
• Leerdoelgericht

• Individuele leerbehoefte: 
het beste uit leerlingen halen

• Digitale leeromgeving

• Coaching door docenten 
en mentor











• We kennen elkaar
• Korte lijnen
• Extra ondersteuning mogelijk
• Goed contact met ouders

KIND

OUDER SCHOOL

Zien en gezien worden



• Schoolgids
• Nieuwsbrief
• Somtoday/

Eindrapport
• Spreekavond

Contact ouders/verzorgers

• Ouderavond
• Ouderraad
• Website
• Social Media





Veilig en gezond
• Bewegen en sport
• Welbevinden en sociale veiligheid
• Relaties en seksualiteit
• Roken, alcohol en drugspreventie
• Rookvrije school
• Anti-pest protocol
• Voorlichting en preventie



Dramalessen

• 1 uur drama voor alle eerste klassen vmbo
• Groepsdynamica: samenwerken

& elkaar vertrouwen
• Ontwikkelen creatieve vaardigheden
• Goed voor het opbouwen van 

zelfvertrouwen: Leerlingen leren
zich presenteren





• Aanmelden vóór 1 maart
(basisschool ondersteunt hierbij)

• Advies basisschool
• VO-school plaatst

Aanmeldprocedure





• Kennismaking voor de 
zomervakantie

• Introductiedagen
• Huiswerktips, aandacht voor 

groepsvorming

Goede start







MEER 
INFORMATIE? 

Volg ons op:

Check:
Dollardcollege.nl

Dollard College

@dollardcollege

http://www.dollardcollege.nl/
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