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KIEZEN VOOR EEN MOOIE LEERWEG

Welkom bij
Ubbo Emmius!
Twijfel je nog over het onderwijsniveau dat je

wilt volgen of ben je vooral nieuwsgierig naar
de invulling van elk leerjaar? We hopen dat

deze brochure je dan wat verder op weg helpt

in je keuze. We hebben alles voor je op een rijtje
gezet zodat je weet hoe elk leerjaar eruit komt
te zien en waar we onze aandacht op richten.

Op deze school werken we samen met jou aan

het behalen van een diploma, maar daarnaast
leren we je ook dat het leven in vele opzichten
waardevol kan zijn: samen met anderen. Een
open sfeer is belangrijk en kenmerkend voor

de Ubbo-cultuur. Dit betekent dat we jou leren
om boven jezelf uit te stijgen, bijvoorbeeld

doordat je iets durft wat je nooit had gedacht.

Samen werken we aan een mooie leerweg voor
jou waarin je volledig je zelf kan zijn en we oog
voor elkaar hebben.

In deze brochure vind je informatie over de

locatie Onstwedde, de locatie praktijkonderwijs

en de overige locaties in Stadskanaal. De locatie
Onstwedde is een locatie die samen met het
basisonderwijs onder één dak is gehuisvest.

De overgang van het basisonderwijs naar het

voortgezet onderwijs wordt hierdoor extra soepel.
De leerlingen van alle niveaus kunnen starten op
deze locatie. Vervolgens vind je informatie over

praktijkonderwijs, want ook daarvoor kun je terecht
bij Ubbo Emmius.Tot slot vind je informatie over het
onderwijs van basisberoepsgerichte leerweg tot
en met vwo in Stadskanaal. Per onderwijsniveau
brengen we de route naar je diploma in beeld.
We wensen je heel veel succes met je keuze
en een warm welkom bij Ubbo Emmius.
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ONSTWEDDE

Het onderwijsaanbod op de locatie in
Onstwedde
KLEINSCHALIGE LOCATIE
Ubbo Emmius locatie Onstwedde is onderdeel
van de brede scholengemeenschap. Het onderwijsaanbod is grotendeels hetzelfde als in
Stadskanaal.
De locatie Onstwedde heeft een brede instroom
en biedt onderwijs aan vrijwel alle niveaus in de
onderbouw. We zijn een kleinschalige locatie. We
kennen elkaar snel en het voelt daarmee ook snel
vertrouwd.
Wij zijn een school die de ontwikkeling van
leerlingen centraal stelt. Zo bieden we veel
kansen om je leerniveau passend te maken.
Ook bieden we sinds 2021-2022 Maatwerk lessen

VMBO BB/KB
Als je instroomt op het niveau basis of kader kun
je in Onstwedde leerjaar 1 en 2 volgen.

VMBO GL/TL
Als je instroomt op het niveau Theoretische
Leerweg kun je in Onstwedde je school tot en met
het examen afronden. In klas 1 en 2 bieden we
een brede basisvorming aan. In klas 3 stroom je
in het profiel Dienstverlening & Producten (D&P)
in. In klas 4 kies je dan je examen vakkenpakket.

In de eerste klas leggen we een goede basis
om vervolgens in klas 2 je te begeleiden bij het
maken van je profielkeuze.

Via onze Maatwerklessen kun je begeleiding
krijgen maar kun je ook vakken volgen die je beter
helpen voorbereiden op je vervolgopleiding.

Na deze twee jaren kun je klas 3 en 4 afronden op
de locatie Sportparklaan van het Ubbo Emmius.
Met een warme overdracht en een goede
samenwerking zorgen we ervoor dat je deze
overstap makkelijk kunt maken.

HAVO/WVO
Als je introom advies Havo of Vwo is, kun je
de gehele onderbouw periode in Onstwedde
onderwijs genieten. De onderbouw - ook wel
eerste fase genoemd - duurt drie jaar en bereid
je voor op de bovenbouw, de tweede fase.

aan. Hierin kun je begeleiding krijgen maar ook
verdieping en/of extra uitdaging. Samen maken
we er een mooie, leerzame schoolperiode van.

vmbo bb/kb

In deze drie jaar zit je in dezelfde klas, werken we
aan studievaardigheden en begeleiden we je bij
je profielkeus.

Leerjaar 1

•		Ontdekken waar jij in uitblinkt,
succeservaringen opdoen.
•		Een mentor die tijd voor je heeft.
•		Samen in een leuke klas.

Na klas 3 kun je voor de bovenbouw overstappen
naar het Ubbo Emmius, locatie Statioslaan. Daar
starten alle leerlingen in een stamgroep die bij
hun profielkeus hoort. Iedereen begint dan in een
nieuwe groepssamenstelling.

Leerjaar 2

•		Ontdekken wat jij wilt doen.
• Voorbereiden op je profielkeuze.
•		Talent in jezelf ontdekken en
hier in groeien.

Sportparklaan

•		Na de onderbouw aan de locatie
Onstwedde stroom je door naar
de bovenbouw aan de locatie
Stadskanaal Sportparklaan.

“ Locatie Onstwedde:
			 • onderwijs dichtbij
			 • kleinschalig, we kennen elkaar
			 • gevarieerd Maatwerk aanbod”
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ONSTWEDDE

vmbo gtl

havo/vwo
START

Leerjaar 1

Leerjaar 1

•		Samen in een leuke klas.
•		Ontdekken waar je goed in bent.
•		Een mentor die tijd heeft
voor jou.

START

Leerjaar 2

Leerjaar 2

•		Leren om goed te leren.
•		Meer eigenaar van je eigen
leerproces.
•		Verdieping of uitdaging via
Maatwerk lessen.

•		Beseffen waar je goed in
bent en wat bij je past.
•		Leren om goed te leren.
•		Begeleiding, verdieping en/
of uitdaging via Maatwerk
lessen.

Leerjaar 3
Leerjaar 3

•		Ontdekken wat je wilt worden.
• Beroepsvoorbereiding met opdrachten
van echte bedrijven uit de regio.
•		Voorbereiding op je examenjaar.

•		Je doelen halen.
•		Passend programma om klas 3
goed af te sluiten.
• Voorbereiding op je profielkeuze.

Stationslaan

FINISH

Leerjaar 4

•		Als je havo doet, ga je het 4e en 5e leerjaar vervolgen op de locatie Stationslaan.
•		Als je het vwo volgt, dan vervolg je leerjaar
4, 5 en 6 op de locatie Stationslaan.

•		Ontdekken wat je vervolgopleiding wordt.
•		Goede voorbereiding op de examens.
•		Iedereen kan een plusdiploma halen:
dus jij ook!

“ In de Maatwerk lessen bieden
we voor alle leerlingen begeleiding,
verdieping en/of extra uitdaging”
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•		Samen in een leuke klas.
•		Een mentor die tijd voor je heeft.
• Aandacht voor plannen en
leertrategieën.
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PRAKTIJKONDERWIJS (PRO)

Praktijkonderwijs (pro)
ONDERBOUW (LEERJAAR 1 T/M 3)
In de eerste jaren van het praktijkonderwijs
begin je te leren door te doen. Je krijgt elke
dag praktijkvakken en krijgt daarnaast les in
Nederlands en rekenen. We kijken naar jouw
mogelijkheden: we starten met wat jij kan
en we gaan verder met datgene waarin je
succesvol bent. Zo krijg je je eigen leerplan.
Je komt terecht in een fijne en kleine klas en
hebt zoveel mogelijk één docent. Daarnaast
heb je een coach waarmee je samen
met je ouders gesprekken hebt en die je
ondersteunt in je persoonlijke leerdoelen.

START

BOVENBOUW (LEERJAAR 4 T/M 6)
Na de eerste drie jaar stroom je door naar
de bovenbouw en ga je op weg naar een
diploma. In de bovenbouw hou je ook vast aan
je eigen leerplan en krijg je onderwijs op maat.
De praktijkvakken ga je nu toepassen in een
stage of tijdens werken en leren. Hiermee
bereid je je alvast voor op het werkende leven
of op een mbo opleiding. Zo kun jij je straks
goed zelf redden. Maar natuurlijk houden we
ook nadat je van school bent contact, want
we willen graag weten hoe het met je gaat.

Leerjaar 1 t/m 3

•		Leren door te doen
met praktijkvakken.
•		Je eigen leerplan met
persoonlijke leerdoelen.
•		Een kleine klas met zoveel
mogelijk één docent.

Leerjaar 4 t/m 6

FINISH

•		Leren door te doen tijdens
stage of werken en leren.
•		Voorbereiding op het werkende
leven of een mbo opleiding.
•		Ook nadat je van school bent
houden we contact.

“ Je krijgt elke dag praktijkvakken
en daarnaast les in Nederlands
en rekenen. We kijken naar jouw
mogelijkheden: we starten met
wat jij kan en we gaan verder met
datgene waarin je succesvol bent.
Zo krijg je je eigen leerplan.”
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BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG (VMBO BB)

Leerjaar 1

Basisberoepsgerichte leerweg
(vmbo bb)
LEERJAAR 1
Dit jaar staat volop in het teken van ontdekken!
Wie ben jij eigenlijk en waar ben je goed in? Blink
jij uit in specifieke onderdelen? Je komt terecht in
een fijne klas en jullie gaan dit jaar samen leren
door te doen. Leuk weetje: je zult in leerjaar 1 en 2
zoveel mogelijk les hebben van één docent.
Je werkt in projecten waarbij meerdere vakken
samenkomen en je krijgt daardoor een goede
basis.
LEERJAAR 2
Na een goede basis van het eerste jaar ga je
verder aan de slag met de lessen van je docent.
Je leert goed samen te werken in projecten
en hoe je je daarin opstelt naar een ander.
In de loop van het jaar maak jij je profielkeuze.
LEERJAAR 3
Vanaf leerjaar 3 volg je je lessen in ons gebouw
aan de Sportparklaan. Wij zorgen natuurlijk voor

een goede overgang. Dit jaar ga je echt je
talenten ontdekken en laten groeien. Je volgt
een profiel uit de brede keuze in profielen
die precies aansluit bij jouw talenten en kan
precies doen wat jij wilt door ook nog eventueel
keuzevakken te kiezen. Hierdoor krijg je steeds
meer zelfvertrouwen: jij bent hier goed in!
LEERJAAR 4
Op naar de finish! Je zit in het laatste jaar
en bent je alvast aan het voorbereiden op
je mbo opleiding. Zo kan je bijvoorbeeld alvast
onderdelen volgen bij het Noorderpoort in
hetzelfde gebouw of kun je leerwerktrajecten
of Work First trajecten volgen. Je leert in
de praktijk door stages en bedrijfsbezoeken
en je wordt geholpen bij het maken van een
keuze voor een vervolgopleiding en loopbaan.
De doorstroom naar het mbo wordt daarmee
een stuk gemakkelijker.

START

•		Zoveel mogelijk les van één
docent.
•		Ontdekken waar jij in uitblinkt.
•		Leren door te doen.
•		Gericht op succeservaringen.

Leerjaar 2

•		Zoveel mogelijk les van één docent.
•		Leren samenwerken in projecten.
•		Ontdekken wat jij wilt doen:
een profielkeuze maken.

Leerjaar 3

•		Talenten ontdekken en laten groeien.
• Een profiel en eventuele keuzevakken
die precies bij jou passen.
•		Groeiend zelfvertrouwen: you can do this!

Leerjaar 4

•		Leren in de praktijk door stages en
bedrijfsbezoeken.
•		Goede voorbereiding op je vervolgopleiding.
•		Een vervolgopleiding en loopbaan kiezen.

FINISH

“ Je volgt een profiel uit de brede
keuze in profielen die precies
aansluit bij jouw talenten en
kan precies doen wat jij wilt
door ook nog eventueel
keuzevakken te kiezen.”
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KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG (VMBO KB)

Kaderberoepsgerichte leerweg
(vmbo kb)
LEERJAAR 1
Dit jaar staat volop in het teken van ontdekken!
Wie ben jij eigenlijk en waar ben je goed in?
Blink jij uit in specifieke onderdelen en past
kaderberoepsgerichte leerweg wel bij jou?
Je komt terecht in een fijne klas en jullie gaan
dit jaar samen leren door te doen. Je werkt
in projecten waarbij meerdere vakken samen
komen en je krijgt daardoor een goede basis.
LEERJAAR 2
Na een goede basis van het eerste jaar ga je
verder aan de slag met de lessen van je docent.
Je leert goed samen te werken in projecten
en hoe je je daarin opstelt naar een ander.
In de loop van het jaar maak jij je profielkeuze.
Je krijgt alvast goede en leuke theorielessen
die aansluiten bij je profiel.
LEERJAAR 3
Vanaf leerjaar 3 volg je je lessen in ons gebouw
aan de Sportparklaan. Wij zorgen natuurlijk
voor een goede overgang. Dit jaar ga je echt
je talenten ontdekken en laten groeien.

Je volgt een profiel uit de brede keuze in profielen
die precies aansluit bij jouw talenten en kan
precies doen wat jij wilt door ook nog eventueel
keuzevakken te kiezen. Hierdoor krijg je steeds
meer zelfvertrouwen: jij bent hier goed in!
LEERJAAR 4
Op naar de finish! Je zit in het laatste jaar
en bent je alvast aan het voorbereiden op
je mbo opleiding. Zo kan je bijvoorbeeld
alvast onderdelen volgen bij het Noorderpoort
in hetzelfde gebouw. Je leert in de praktijk
door stages en bedrijfsbezoeken en je wordt
geholpen bij het maken van een keuze voor
een vervolgopleiding en loopbaan. Je leert dit
jaar door te denken én te doen en om het meeste
uit jezelf te halen. De doorstroom naar het mbo
wordt daarmee een stuk gemakkelijker. Wist je
trouwens dat je met een diploma voor kb kunt
doorstromen naar dezelfde opleidingen als
met een vmbo tl-diploma?

Leerjaar 1
START

•		Leren samenwerken in projecten.
•		Ontdekken waar jij in uitblinkt.
•		Leren door te doen.
•		Gericht op succeservaringen.

Leerjaar 2

•		Leren samenwerken in projecten.
•		Ontdekken wat jij wilt doen:
een profielkeuze maken.
•		Theorielessen die aansluiten
bij je profiel.

Leerjaar 3

•		Talenten ontdekken en laten groeien.
• Een profiel en eventuele keuzevakken
die precies bij jou passen.
•		Groeiend zelfvertrouwen: you can do this!

Leerjaar 4

•		Leren in de praktijk door stages en
bedrijfsbezoeken.
•		Leren door te denken én te doen.
•		Een vervolgopleiding en loopbaan
kiezen.

FINISH

“ Je leert in de praktijk door stages
en bedrijfsbezoeken en je wordt
geholpen bij het maken van een
keuze voor een vervolgopleiding
en loopbaan.”
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(GEMENGD) THEORETISCHE LEERWEG (VMBO GTL)

(Gemengd) theoretische leerweg
(vmbo gtl)
LEERJAAR 1
Dit jaar staat volop in het teken van ontdekken!
Wie ben jij eigenlijk en waar ben je goed in?
Wat past bij jou en is theoretische leerweg wel
het goede niveau voor jou? Wanneer je meer
een doener bent, past vmbo kb misschien
beter bij jou. Wist je dat je daarmee dezelfde
mogelijkheden hebt als bij vmbo tl?
LEERJAAR 2
Na een gezellig eerste jaar heb je een leuke
sfeer in je klas. Je gaat dit jaar aan de slag met
projecten om algemene vaardigheden en ICT
onder de knie te krijgen. Je ouders krijgen veel
mee van je werk op school en we gaan samen
aan de slag om te ontdekken welke beroepen bij
jou zouden passen.
LEERJAAR 3
Tijdens dit jaar ga je ontdekken wat je wilt
worden. Je doet dit samen met je mentor:

iedere klas heeft twee mentoren dus er is
genoeg tijd voor jou. We werken toe naar het
examenjaar en kijken alvast naar de toekomst.
Je volgt dit jaar een praktijkgericht vak waarbij
je kunt kiezen uit Technologie & Toepassing en
Dienstverlening & Producten. Je werkt zoveel
mogelijk met opdrachten van echte bedrijven
uit de omgeving.
LEERJAAR 4
Op naar de finish! Je zit in het laatste jaar en
bent druk met de voorbereiding op de examens.
Een spannende eindsprint waarbij je gelukkig
genoeg hulp krijgt met bijvoorbeeld examentrainingen. Je kiest ook, met hulp van je mentor,
je vervolgopleiding. Wil jij de ster worden van je
klas? Dat kan! Met een goed resultaat krijg jij een
plusdiploma bestaande uit je tl-diploma en
een certificaat voor het beroepsgerichte vak
dat jij hebt gevolgd.

START

•		Ontdekken waar je goed in bent.
•		Leren om goed te leren.
•		Aandacht voor techniek met
de Lego League.

Leerjaar 2

•		Ontdekken wat bij je past.
•		Leuke sfeer in je klas.
•		Aan de slag met projecten.

Leerjaar 3

•		Ontdekken wat je wilt worden.
•		Een mentor die tijd heeft voor jou.
•		Beroepsvoorbereiding met opdrachten
van echte bedrijven uit de regio.

FINISH

“ Wie ben jij eigenlijk en waar ben
je goed in? Wat past bij jou en is
theoretische leerweg wel het goede
niveau voor jou? Je komt terecht in
een fijne klas en jullie gaan dit jaar
samen ‘leren leren’.”

Leerjaar 1

Leerjaar 4
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•		Ontdekken wat jouw vervolgopleiding
wordt.
•		Goede voorbereiding op de examens.
•		Iedereen kan een plusdiploma halen:
jij dus ook!
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HOGER ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS (HAVO)

Hoger algemeen voortgezet
onderwijs (havo)
LEERJAAR 1
Dit jaar start je samen met je nieuwe klasgenoten
met het vormen van een fijne klas. Goed nieuws:
je zal niet alleen je klasgenoten veel zien maar
ook alle andere brugklassers die in hetzelfde
gebouw zitten als jij. We gaan aan de slag met
het leren plannen en leren en je ontdekt wie
je bent en waar jouw talenten liggen. Ben je
bijvoorbeeld geïnteresseerd in techniek? Dan
kun je je ei kwijt bij de Lego League! Wil en kan
je wel wat meer dan de standaard lessen?
Dan kun je meedoen aan Plus op maat en
volg je een module die jij interessant vindt.
LEERJAAR 2
Vanaf leerjaar twee heb je KeuzeWerkTijd voor
verdieping en ondersteuning. Je kan hiervoor zelf
een deel van de middag je eigen rooster kiezen.
Met hulp van je mentor en je ouders ga je dit
jaar aan de slag met je leerproces. Zo leer je
zelf goed te plannen en je doelen te behalen.
Je kennis en vaardigheden worden uitgebreid
en je leert om goed te leren. Ben jij goed in de
exacte vakken techniek, wiskunde, natuurkunde,
scheikunde of biologie? Dan kun je starten met
technasium: een speciale formule waarin je
aan leuke opdrachten mag werken.
LEERJAAR 3
Je kunt dit jaar eventueel op internationale
tour want we organiseren een uitwisseling
met een school uit de Franse stad Caen.

“ Ben jij goed in de exacte
vakken techniek, wiskunde,
natuurkunde, scheikunde of
biologie? Dan kun je starten
met technasium.”

Verder ga jij bezig met je doelen die je voor
dit jaar (en voor de toekomst) hebt opgesteld.
In de laatste periode van dit jaar is er voldoende
ruimte om klas 3 af te sluiten en je voor te
bereiden op klas 4.
LEERJAAR 4
Dit jaar ga je aan de slag met de toekomst.
Met de Ubbo Business School ga je aan
de slag met echte bedrijven waar je mee
in contact komt. Je bereidt je voor op het
examenjaar en gaat kijken naar je vervolg
opleiding. Je wordt hierbij goed begeleid
door je mentor. Je internationale reis gaat
nog een stapje verder want dit jaar kun je op
buitenlandse excursie met je klasgenoten!
LEERJAAR 5
Het laatste jaar! Het is bijna tijd om je diploma
in ontvangst te nemen. Samen met je klas
genoten bereid jij je voor op je examens
met bijvoorbeeld examentrainingen. Je gaat
bepalen wat je hierna voor vervolgopleiding
wil gaan volgen. Blink jij uit in Engels? Dan kun
je de cursus Cambridge Engels gaan volgen
om een internationaal certificaat te behalen.

Leerjaar 1
START

•		Een vertrouwde sfeer met je
klasgenoten en andere brugklassers.
•		Ontdekken waar jij goed in bent.
•		Leer iets meer of anders met
de Plus op maat modules.

Leerjaar 2

•		Aan de slag met je leerproces.
•		Meer eigenaar van je leerproces.
•		Technasium: speciale formule
voor exacte vakken.

Leerjaar 3

•		Uitwisseling met het Franse Caen.
•		Genoeg ruimte om klas 3 af te
sluiten.
•		Je doelen behalen.

Leerjaar 4

•		Ubbo Business School: in contact met
bedrijven uit de regio.
•		Op buitenlandse excursie met je klasgenoten.
•		Goede voorbereiding op het examenjaar.

Leerjaar 5

•		Voorbereiding op de examens
met trainingen.
•		Bepalen welke vervolgopleiding
je wilt volgen.
•		Cursus Cambridge Engels.
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Leerjaar 1
START

Voorbereidend wetenschappelijk
onderwijs (vwo)
LEERJAAR 1
Dit jaar start je samen met je nieuwe klasgenoten
met het vormen van een fijne klas. Goed nieuws:
je zal niet alleen je klasgenoten veel zien maar
ook alle andere brugklassers die in hetzelfde
gebouw zitten als jij. We gaan aan de slag met
het leren plannen en leren en je ontdekt wie
je bent en waar jouw talenten liggen. Ben
je bijvoorbeeld geïnteresseerd in techniek?
Dan kun je je ei kwijt bij de Lego League! Wil en
kan je wel wat meer dan de standaard lessen?
Dan kun je meedoen aan Plus op maat en volg
je een module die jij interessant vindt.
LEERJAAR 2
Vanaf leerjaar twee heb je KeuzeWerkTijd voor
verdieping en ondersteuning. Je kan hiervoor zelf
een deel van de middag je eigen rooster kiezen.
Met hulp van je mentor en je ouders ga je dit
jaar aan de slag met je leerproces. Zo leer je
zelf goed te plannen en je doelen te behalen.
Ben jij goed in de exacte vakken techniek,
wiskunde, natuurkunde, scheikunde of biologie?
Dan kun je starten met technasium: een speciale
formule waarin je aan leuke opdrachten mag
werken. Wil je een gymnasiumdiploma halen?
Dat kan ook! Je kiest dan het vak Grieks of Latijn.
LEERJAAR 3
Je gaat dit jaar bezig met jouw persoonlijke
doelen voor nu en voor de toekomst en je neemt
verantwoordelijkheid voor je leerproces. Je kennis
en vaardigheden worden uitgebreid en je leert
om te onderzoeken. In de laatste periode van dit

“ Wil en kan je wel wat meer
dan de standaard lessen?
Dan kun je meedoen aan
Plus op maat en volg je een
module die jij interessant vindt.”

jaar is er voldoende ruimte om klas 3 af te sluiten
en je voor te bereiden op klas 4.
LEERJAAR 4
Dit jaar ga je aan de slag met de toekomst.
Je focust op je talenten en kwaliteiten en
onderscheidt jezelf daarmee van anderen.
Met een ruim aanbod aan vakken kies jij
jouw eigen weg en bereid je je goed voor
op je toekomst. Zo kun jij je kennis en
vaardigheden uitbreiden.

•		Een vertrouwde sfeer met je klasgenoten en andere brugklassers.
•		Ontdekken waar jij goed in bent.
•		Leer iets meer of anders met
de Plus op maat modules.

Leerjaar 2

• KeuzeWerkTijd.
•		Technasium: speciale formule
voor exacte vakken.
•		Gymnasium: leer Grieks of Latijn!

Leerjaar 3

LEERJAAR 5
Je bereidt je dit jaar voor op het examenjaar
en gaat kijken naar je vervolgopleiding. Je gaat
je dus vooral verbreden en verdiepen in je school
en studiekeuzes. Je wordt hierbij goed begeleid
door je mentor. Je gaat daarnaast ook op
internationale tour want dit jaar kun je op
buitenlandse excursie met je klasgenoten!
Blink jij uit in Engels? Dan kun je de cursus
Cambridge Engels gaan volgen om een
internationaal certificaat te behalen.

•		Persoonlijke doelen behalen.
•		Verantwoordelijkheid voor je eigen leerproces.
•		Genoeg ruimte om klas 3 af te sluiten.

Leerjaar 4

•		Focus op je talenten en kwaliteiten.
•		Ruim aanbod aan vakken.
•		Kennis en vaardigheden uitbreiden.

LEERJAAR 6
Het laatste jaar! Het is bijna tijd om je diploma in
ontvangst te nemen. Samen met je klasgenoten
bereid jij je voor op je examens met bijvoorbeeld
examentrainingen. Je gaat bepalen welke
vervolgopleiding je gaat volgen en verbreedt
je kennis zodat je helemaal bent klaargestoomd
voor de opleiding naar keuze.

Leerjaar 5

•		Goede voorbereiding op het examenjaar.
•		Op buitenlandse excursie met je klasgenoten.
•		Cursus Cambridge Engels.

Leerjaar 6

•		Voorbereiding op de examens met trainingen.
•		Bepalen welke vervolgopleiding je wilt volgen.
•		Kennis verbreden en verdiepen.

FINISH
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