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“Samen ontwikkelen 
we jouw talenten!”

INFOOPEN
DAG

Welkom bij het lezen van de infokrant open dag van het 
Emelwerda College. Graag stellen wij ons hierin aan u voor. 

Wij zijn een christelijke scholengemeenschap voor lwoo, vmbo, 
mavo, havo, atheneum en gymnasium (vwo). Dat zie je terug in 
wat we belangrijk vinden en in hoe we met elkaar omgaan. We 
zetten onze deuren open voor alle leerlingen die aan ons worden 
toevertrouwd en accepteren hen zoals ze zijn. In alles proberen 
we het goede te doen en hebben we oprecht aandacht voor 
elkaar. 
We bieden leerlingen een leuke, vertrouwde, maar ook 
uitdagende leeromgeving en streven naar het halen van 
een diploma op een zo hoog mogelijk niveau. Onderwijs en 
buitenschoolse activiteiten leiden de leerlingen op tot een 
zelfstandige en verantwoordelijke wereldburger.
Centraal staat elke leerling, die zijn eigen persoonlijkheid, manier 
van leren, ambities en talenten heeft. Wij willen dat elke leerling 
zich gezien voelt in wie zij en hij is en proberen haar en hem het 

ontwikkelingspad te bieden dat het best bij haar of hem past. 
Daarom bieden we ondernemend onderwijs, zodat leerlingen 
zich ontwikkelen tot ondernemende werknemers en burgers. 
Jonge mensen die de wereld vol vertrouwen tegemoet treden 
en er hun bijdrage aan leveren. Dat doen we in de lessen op 
school, in plusprojecten, het Technasium, de Bèta Challenge, 
Cambridge Engels, DELF, internationaliseringsprojecten en op 
het Gymnasium.  

Als ouder mag u erop vertrouwen erop dat wij op het Emelwerda 
College de leerlingen voorbereiden om hun plek te vinden in het 
werkveld en de samenleving. Dat vertrouwen zie ik als een groot 
goed. We willen dat waarmaken, in goede samenwerking met u 
als ouders – en in het bijzonder uw dochter of zoon. 

Met een vriendelijke groet,
M. S. Sijbom-Hassing
Bestuurder Emelwerda College 
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INFO

De overgang van de basisschool naar de mid-
delbare school is voor jullie een grote stap, maar 
het wordt al minder spannend als je weet hoe 
je nieuwe school eruit ziet en welke mensen er 
werken.

Wij nodigen je daarom van harte uit om alvast 
een kijkje op het Emelwerda College te nemen. 
Dinsdag 19 januari 2021 ben jij samen met je 
klasgenoten van harte welkom op onze open dag. 
Natuurlijk wil je ook je ouders laten zien wat er op 
het Emelwerda College allemaal te beleven valt. 
Dat kan! ’s Avonds gaat de open dag gewoon door 
en dan mag jij je ouders door de school rondleiden.

Natuurlijk kun je ook al veel over onze school te 
weten komen als je kijkt op www.emelwerda.nl. 
Daar vind je onder het kopje ‘groep 8’ heel veel 
informatie.
Naast de organisatie van de open dag, bezoek 
ik ook de basisscholen hier in de buurt. Het 
zou dus zomaar kunnen dat je me al eens hebt 
zien lopen op jouw school.

Ik zie je in ieder geval graag op onze open 
dag op dinsdag 19 januari!

Mw. E. Peursum-Penning, 
basisschoolcoordinator

Beste leerling van groep 8

Ook jij bent van harte welkom!

“Emel” betekent natuurlijke waterloop en “werda” betekent 
terp. Een terp geeft bescherming tegen hoog water. Het 
Emelwerda College wil zo’n veilige plaats zijn; een school waar 
je met plezier naartoe gaat en waar je je thuis voelt. Vanuit 
een plek waar je je veilig voelt, kun je onbevangen de wereld 
inkijken en deze verkennen. 

En de natuurlijke waterloop? Die kan verschillende betekenissen 
hebben. Eentje die wij mooi vinden, is de gedachte dat elke 
leerling zijn eigen natuur heeft: persoonlijkheid, manier van 
leren, ambities, talenten… Wij willen dat elke leerling zich 
gezien voelt in wie hij is en proberen hem het ontwikkelingspad 
te bieden dat het best bij hem of haar past.    

emelwerda
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Benieuwd naar het 
Emelwerda College? 
Inger en Anne-Fleur 
nemen je een dagje mee!  

Win jij die taart voor de hele klas? 
Ben jij creatief en altijd in voor een uitdaging? 
Wil jij ‘de held(in)’ zijn door een taart te 
winnen voor jouw hele klas? Doe dan mee 
met de volgende challenge en wie weet 
komen onze leerlingen Anne-Fleur en Inger 
binnenkort bij jullie op bezoek!

Krantselen
Je gaat op zoek naar oude tijdschriften en 
kranten. Knip woorden uit die jou aanspreken. 
Hussel en puzzel met je woorden en vind 
op deze manier het meest gave gedicht 

over jouw ideale middelbare school! Plak de 
woorden op en zorg voor een mooie, unieke 
opmaak. Zet hem op. Laat jouw woorden 
spreken.

Hoe maak je kans?
Jouw meester of juf krijgt de eer om het 
mooiste gedicht uit te kiezen. Hij of zij 
maakt hiervan een foto en stuurt dit naar: 
e.peursum-penning@emelwerda.nl. Wij 
maken begin februari de winnaar bekend via 
Instagram. Vergeet ons niet te liken!



MAVO/HAVO/VWO

BÈTA CHALLENGE
Leerlingen van de mavo krijgen vanaf 
het eerste leerjaar het vak Technologie 
& Toepassing (T&T), waarmee zij 
deelnemen aan het Bèta Challenge 
programma; de brug tussen voortgezet 
onderwijs en de sector techniek. Het 
Bèta Challenge Programma (BCP) 
wordt in samenwerking met het mbo 
(middelbaar beroepsonderwijs) en 
bedrijven en/of maatschappelijke 
instellingen ontwikkeld en uitgevoerd. 
Net als bij het Technasium gaat Bèta 
Challenge uit van de 7 bèta-werelden 
die beschreven zijn op de website www.
betawerelden.nl. 
Béta Challenge biedt de leerlingen een 
goede oriëntatie op de vervolgopleidingen, een betere aansluiting 
op het mbo en meer praktijkervaring. In het onderwijs van het Bèta 
Challenge programma staat de toepassing van bestaande en nieuwe 
technologie centraal.

Ben je naast het leren van theorie ook graag praktisch bezig? 
Dan is het Bèta Challenge Programma iets voor jou! 

Het Emelwerda College is een Bèta Challenge school. Dat betekent 
dat wij als enige school in de Noordoostpolder werken vanuit het 
landelijke concept van het Bèta Challenge Programma.
Bij Bèta Challenge werk je het hele jaar door aan échte opdrachten 
van bedrijven of instellingen. Deze opdrachten hebben altijd iets te 
maken met technologie. Je komt in contact met vervolgopleidingen, 
bedrijven, instellingen en beroepen. Zo kun je voor jezelf uitvinden: 
wat vind ik leuk, waar ben ik goed in en wat kan ik daar later mee?

MEER WETEN?
Neem voor meer informatie over het Bèta Challenge Programma op 
onze school contact op met: 
A. van Dijk-Nentjes, coördinator Bèta Challenge
a.vandijk-nentjes@emelwerda.nl  

De cultuurklas
In de cultuurklas kun jij je uitleven met jouw creativiteit. Je bent 
veel bezig met tekenen, schilderen en klei. Daarnaast kom je ook 
in contact met andere kunstvormen, zoals fotografie, linosnede en 
theater. 

Je werkt steeds naar aanleiding van een thema, kunstenaar of 
kunststroming. Hierdoor leer je gelijk wat over kunst. 

De cultuurklas is heel leuk, omdat je de vrijheid hebt om te doen 
waar je goed in bent. Ook doe je verschillende dingen dus het 
wordt niet saai! Je gaat ook op een culturele excursie en je hebt 
twee keer per jaar een tentoonstelling van je werk buiten de school. 

In de cultuurklas kun je je uitleven in de kunst!

RTTI klas 1 
Feedback geven en ontvangen is belangrijk in de ontwikkeling 
van de leerling. 

Formatief evalueren
Formatief evalueren doen wij  in de brugklas met de methode 
RTTI-Online. Elk vak neemt RTTI toetsen (Reproductie, 
Toepassing, Transfer en Inzicht) af en werkt met OMZA 
(Organisatie, Meedoen, Zelfvertrouwen, Autonomie). 

Met formatieve evaluatie leren leerlingen kritisch denken, 
reflecteren en leren van fouten. Formatief toetsen en evalueren 
past daarom beter bij de brede doelen van het onderwijs dan 
‘toetsen voor een cijfer’. Wij werken hiermee in alle brugklassen 
en 2 mavo en zullen dit de komende jaren uitbreiden. De 
belangrijkste opbrengsten: meer inzicht in het leerproces en 
meer eigenaarschap bij de leerlingen zelf. Ofwel ‘Van toetscultuur 
naar feedbackcultuur.’

Blended learning
Bij formatief evalueren is het gebruik van digitaal lesmateriaal 
een belangrijke voorwaarde. Immers door gepersonaliseerd 
de leerstof te verwerken, te evalueren en te toetsen, kan er 
gedifferentieerd gewerkt worden door zowel verdiepende als 
remediërende leerstof aan te bieden. Het maakt tevens mogelijk 
dat het aantal toetsmomenten per schooljaar verlaagd wordt, 
waardoor de toetsdruk vermindert. Boeken blijven noodzakelijk, 
maar devices ondersteunen het leerproces (blended learning). 
Alle leerlingen in de eerste klas nemen iedere dag hun eigen of 
via school gehuurde device mee naar school.  

INTERNATIONALISERING
Het Emelwerda College zorgt 
ervoor dat je als leerling 
ervaring op doet in buitenlandse 
contacten. 
In het begin is dat best wel 
spannend. Het doel is niet alleen 
dat je meer en beter Engels 
spreekt. 
We willen je graag laten 
ervaren hoe boeiend het 
leven van mensen in andere 
landen is. Daarnaast wil de 
school de leerlingen Europees 
burgerschap bijbrengen. Europa 
zal in de toekomst alleen maar 
belangrijker worden. 
Dit doen we met: 
• e-mailcontact met leerlingen in 
het buitenland 
• werken in een digitale omgeving 
met buitenlandse leerlingen aan 
projecten 
• uitwisselingsprojecten (Erasmus+)
Internationalisering wordt aangeboden op de mavo, havo en het vwo, 
we werken aan de hand van Erasmus+ projecten. Op basis van het 
thema van het Erasmus+ project worden de lessen ingericht (2 mavo 
en 3havo/vwo) en zijn er uitwisselingen in de 3e klas, met als voertaal 
Engels. Ook is er aandacht voor samenwerken, presenteren en andere 
algemene vaardigheden. Bij de projecten op de mavo en havo/vwo 
zijn verschillende andere Europese landen betrokken. 

Onze school is geaccrediteerd en gecertificeerd European Parliament 
Ambassador School.

Hoi! Ik ben Amy Post en ik zit in klas 
1HV2. Ik ben naar deze school gegaan, 
omdat mijn zus erop zit. Het is een hele 
fijne school, omdat er een goede sfeer 
is en er leuke docenten zijn. Verder 
kwam ik in een hele leuke klas met 
leuke mentoren. De mentoren zijn 
heel begripvol als er iets aan de hand 
is. De meeste klassen hier op school 
hebben een mentor, maar wij had-
den het geluk dat we twee mentoren 
hebben. De meeste docenten zijn 
heel aardig en laten je in de les al wat 
huiswerk maken, zodat je thuis al iets 
meer vrije tijd hebt. En in de brugklas 
ben je nooit later dan half vier uit! Kies 
dus voor deze school als je een fijne mid-
delbareschooltijd wilt. Hopelijk tot volgend 
jaar!!  Heel veel groetjes, Amy Post 

Hey! Ik ben Hannah. Ik zit in een brugklas 
van het Emelwerda College havo/vwo. Ik heb 
het Emelwerda gekozen, omdat er leuke talentstromen zijn. Ik had 
gewoon een fijn gevoel bij het Emelwerda! Op de open dag, had ik 
gezien dat deze school een hele fijne sfeer heeft. Dat merk ik ook, nu 
ik hier op school zit. Ik vind het fijn dat de docenten erg behulpzaam 

zijn. Als er iets fout is gegaan, helpen ze je weer 
verder. Het vele huiswerk is wel in het begin erg 
wennen, maar gelukkig geven de docenten hier 
in de les meestal tijd voor. Er is nog veel meer te 
vertellen, maar ik laat het hierbij. Hopelijk zie ik 
jullie het volgende jaar! 

Hallo, ik ben Tiemen!
Ik zit op het Emelwerda College in Emmeloord. 
Deze school heb ik gekozen vanwege de talent-
stromen. Ik wilde iets met kunst gaan doen en 
dat kan hier. Verder is het een hele leuke en fijne 
school. De docenten zijn leuk en aardig, de kan-
tine is heel gezellig en de school ziet er netjes en 

verzorgd uit.  

Hallo, ik ben Cristian en ik zit op de Emelwerda 
College. Ik ben op deze school gegaan, omdat mijn 
zus erop zat en toen ben ik vaker langsgekomen en 
daarom heb ik deze school gekozen. Ik vind het echt 

een leuke school, want alle docenten zijn aardig en behulpzaam. 
Je hebt twee kantines, dus je hebt altijd wel plaats om te zitten. 

Ook zijn de kluisjes groot en je hebt veel ruimte. De fietsenrekken zijn 
groot en daar heb je er ook twee van en een elektrischefietsenstalling. 
Ik hoop jullie volgend jaar te zien! Groetjes, Cristian 

Hoe is het Emelwerda College als nieuwe school? 

De brugklassers vertellen het je

Wat houdt DELF in?
• Frans leren op een andere 

manier
• Minder grammatica, de nadruk 

ligt op de vaardigheden lezen, 
schrijven, luisteren, spreken

• Je krijgt een internationaal 
erkend diploma vergelijkbaar 
met de diploma’s van Cambridge 
Engels

• Je niveau wordt bepaald aan 
de hand van het ERK-niveau, 
in Europa erkende en bekende 
niveaus

• Je examen wordt niet door de 
school gemaakt, maar door een 
Franse instelling

Waarom DELF doen?
• Internationaal erkend
• Helpt bij het aanmelden voor 

studies in het buitenland
• Helpt bij het vinden van banen in 

het buitenland
• Helpt bij het vinden van een 

passend beroep 

DELF op het Emelwerda College
• We bieden dit aan vanaf de 

derde klassen mavo, havo, vwo
• Je krijgt contacturen gedurende 

de week
• Je kunt je aanmelden voor het 

A1 en het A2 niveau, afhankelijk 
van het niveau dat je hebt 
(advies docent)

• Je doet een extra vak, waardoor 
je kunt laten zien wat je allemaal 
kunt

DELF
DELF? = Diplôme 

d’Études de la Langue 
Française

een leuke school, want alle docenten zijn aardig en behulpzaam. 
Je hebt twee kantines, dus je hebt altijd wel plaats om te zitten. 

zijn. Als er iets fout is gegaan, helpen ze je weer 
verder. Het vele huiswerk is wel in het begin erg 
wennen, maar gelukkig geven de docenten hier 
in de les meestal tijd voor. Er is nog veel meer te 
vertellen, maar ik laat het hierbij. Hopelijk zie ik 
jullie het volgende jaar! 

stromen. Ik wilde iets met kunst gaan doen en 
dat kan hier. Verder is het een hele leuke en fijne 
school. De docenten zijn leuk en aardig, de kan-
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College. Ik ben op deze school gegaan, omdat mijn 
zus erop zat en toen ben ik vaker langsgekomen en 
daarom heb ik deze school gekozen. Ik vind het echt 

Sportklas (mavo/havo/vwo)
De sportklas is er voor leerlingen 
die een brede belangstelling voor sport 
hebben en het leuk vinden om zelf aan sport 
te doen. De sportklas is er voor leerlingen 
met het niveau mavo, havo en vwo. 
Eén keer per week heb je een blok van 
drie uren sportoriëntatie.  Tijdens deze 
sportoriëntatie doe je allerlei sporten die 
je tijdens de reguliere gymuren niet krijgt. 
Dit kunnen activiteiten zijn als bootcamp, schermen, 
handboogschieten en kickboxen. 
De sportoriëntatie brengt voor de ouders 
extra kosten met zich mee. Deze kosten bedragen 
€ 150. Van deze kosten worden trainers, 
clinics, materialen etc. betaald en ook 
een deel van het zeilkamp in klas 2. Daarnaast 
vinden we het ook belangrijk dat je bijvoorbeeld leert 
scheidsrechteren en een sporttoernooi organiseren. 
Kortom uitdagingen en activiteiten genoeg. 
Ben je sportief en lijkt het je interessant om met veel 
verschillende sporten in aanraking te komen, dan is dit je kans!

Mw. R. Hoekema, coördinator sportklassen
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TECHNASIUM (HAVO/VWO)
Ben je nieuwsgierig? Bedenk je graag nieuwe dingen? Ben je handig? 
Goed in het bedenken van oplossingen? Houd je van uitdaging? 
Creatief? Enthousiast? Dan is het Technasium wel wat voor jou! 

Als je interesse hebt voor onderzoeken en ontwerpen, dan is 
de kans groot dat je later als een civieltechnisch ingenieur, 
werktuigbouwkundige, voedingsmiddelentechnoloog, architect, 
radioloog of bijvoorbeeld biomedisch ingenieur je brood gaat 
verdienen. Klinkt best interessant hè. Tijdens projecten van 8 weken 
ga je aan de slag in de functie van bijvoorbeeld één van de beroepen 
die hier boven staan. Bij elk project nemen we een kijkje in de praktijk. 
Hoe werkt een bedrijf? Vervolgens ga je in een klein groepje werken 
aan een project. 
De brugklas is op dit moment bijvoorbeeld bezig om een 
veiligheidsplan te bedenken voor de vuurtoren op Urk: Stel, er staan 
15 mensen op de toren, en er breekt brand uit, hoe krijg je ze veilig 
beneden? De oplossing moet goed toepasbaar zijn voor alle leeftijden 
en je mag niets aan het uiterlijk van de vuurtoren veranderen.
Nou dat is nog niet zo makkelijk om te bedenken. Om tot een goede 
oplossing te komen doen we eerst onderzoek en daarna maakt elk 
groepje een ontwerp op schaal om dat aan het eind van het project 
aan de opdrachtgever te presenteren.

De opdrachten zijn steeds weer anders, zo maak je kennis met 
veel verschillende beroepen. Je werkt op een praktische en 
wetenschappelijke manier: niet alleen doen, maar ook verder denken 
en zo werken aan vernieuwing en verbetering. Aan het eind van een 
project presenteer je de onderzoeksresultaten, maquette, animatie, 
technische tekening of werkend schaalmodel aan de opdrachtgever. 
Ga je de uitdaging aan? Welkom bij het Technasium! 

Mw. A de Soeten - van Houwelingen (coördinator Technasium)

CAMBRIDGE ENGELS (HAVO/VWO)

‘Preparing for the Future’

LEERLINGENZORG
Tijdens een begeleidingsuur zal de mentor gesprekjes met je 
voeren, soms in een groepje, soms alleen. Als je als leerling er-
gens mee zit, dan kan je dat met je mentor bespreken en gaan 
jullie samen op zoek naar een oplossing. De mentor heeft mis-
schien niet voor alle problemen een oplossing, maar weet jou 
dan wel naar de juiste mensen te verwijzen. Dan kan de mentor 
contact opnemen met de zorgcoördinator. Die kijkt wat er ge-
daan kan worden. Bijvoorbeeld het inzetten van leerlingbege-
leiding, een onderzoek via samenwerkingsverband Aandacht+, 
hulp van een externe instantie of gewoon een gesprekje met 
de ZorgCoördinator, ouders en mentor. Samen kijken we hoe 
we jou het beste kunnen helpen om goed te functioneren en je 
fijn en veilig te voelen. 

Mevrouw R. Algra (overkoepelend ZorgCoördinator)

LOOPBAANBEGELEIDING
Gesprekken met ouders, mentor en decaan
De wereld van de opleidingen en beroepen verandert erg snel 
en is steeds lastiger te overzien. Daar kun je knap onzeker van 
worden. De wetenschap dat je wel zélf moet kiezen maar dat 
je die keuze niet alleen hoeft te maken, kan een flink deel van 
deze spanning weghalen. Loopbaanbegeleiding is iets dat alle 
betrokkenen aangaat. Een goede mix van gesprekken voeren, 
juiste voorlichting krijgen, ervaringen opdoen en het vormen 
van een goed beeld van je eigen talenten (kwaliteiten en 
mogelijkheden) zorgt ervoor dat je de juiste keuze maakt voor 
opleiding en beroep.

GYMNASIUM IS PUZZELEN 
MET TAAL
‘Gymnasion’ is het Griekse woord voor 
‘sportschool’. 

Een gymnasiast van het Emelwerda College traint ook hard, maar 
dan in de vakken Latijn en Grieks: twee talen, die soms lijken op 
lastige puzzels! Daarbij lezen we mooie verhalen over beroemde 
Romeinen en Grieken: als je hard traint word je net zo sterk als de 
Griekse held Herakles, slim als de listige Odysseus of beroemd 
als de Romeinse generaal Julius Caesar. Gymnasiasten werken 
samen aan hun topconditie en moedigen elkaar aan om hun doel 
te bereiken. Waar liggen jouw talenten? Waarin wil jij uitblinken? 
Hoofdprijs: een gymnasiumdiploma en……de eer.

M. Omtzigt-Dijkstra (docent Klassieke talen 
en Klassieke Culturele Vorming)

Gymnasium….een uitdaging!
Als je kiest voor Latijn en Grieks ga je een grote uitdaging 
tegemoet: je leert snel veel woorden, je leest spannende verhalen 
en het is leuk als jij als enige in de familie die gekke Griekse 
kriebeltjes kunt lezen! Je kunt ook ontzettend veel met de kennis 
van woorden, kijk maar eens naar dit voorbeeld uit het Latijn: locus 
betekent ‘plaats’; in het Nederlands lijkt dat op locatie en lokaal. 
Dus, als je goed bent in taal en als je nieuwsgierig bent, dan hopen 
wij jou binnenkort te zien in het gymnasiumlokaal.

PLUSKLAS
De plusklas is er voor basisschoolleerlingen 
uit groep 8 die (hoog)begaafd zijn. Zij 
kunnen meer lesstof aan naast het gewone 
programma. Onder leiding van iemand die 
gespecialiseerd is in het begeleiden van deze 
leerlingen komen ze elke week op woensdag- 
of donderdagochtend bij elkaar. Eén van de 
doelen is gelijkgestemden te ontmoeten en 
ervaringen uit te wisselen. Ook wordt er veel 
aandacht besteed aan de sociaal-emotionele 
ontwikkeling: waar ben ik goed in, wat kan ik 
niet zo goed, wat zou ik nog willen verbeteren, 
kortom jezelf beter leren kennen zodat je nog 
lekkerder in je vel zit.
De plusklas wordt begeleid door 
Mevrouw S. de Vries-Smits (specialist in 
hoogbegaafdheid). 

PLUSONDERWIJS
‘meer kunnen, meer willen, meer doen’ 
Het Emelwerda College is een begaafdheidsprofielschool (BPS). 
Hoogbegaafde leerlingen noemen wij Plusleerlingen. Zij krijgen bij 
ons extra ontplooiingsmogelijkheden aangeboden. In zowel onder- als 
bovenbouw bestaat de mogelijkheid voor Plusleerlingen om enkele 
reguliere lessen per week over te slaan en in de vrijkomende tijd 
te werken aan een zelfgekozen project onder begeleiding van een 
zogeheten Pluscoach. De leerlingen ontvangen hiertoe een Pluspas, 
waarmee onder voorwaarden maximaal twee lesuren per week mogen 

worden vervangen door andere activiteiten. In de 
bovenbouw is het ook mogelijk om extra vakken 
te volgen, bijvoorbeeld Spaans, deel te nemen 
aan masterclasses en Olympiaden, of tutor te 
worden van een onderbouwleerling die extra 

begeleiding bij een bepaald vak 
nodig heeft. Mevrouw E. Peursum-
Penning is onze pluscoördinator. 

Plusonderwijs 
‘Gezekerd de toekomst 

tegemoet’. 
Emelwerda College

Mavo, havo, atheneum & gymnasium (vwo)
Peppelaan 1, 8302 AL  Emmeloord

www.emelwerda.nl

In de brugklas havo en vwo is het mogelijk te kiezen voor Cam-
bridge Engels. Je volgt deze cursus tot en met de voorexamen-
klas. Het doel van de cursus is het halen van officiële certificaten 
(First Certificate in English en Certificate in Advanced English) 
die je wereldwijd een voorsprong geven bij de toelating tot een 
Engelstalige opleiding (College, University etc.)  

Je krijgt les van docenten die het Engels beheersen op het 
niveau van een zogeheten (near) native speaker. Dat is iemand 
voor wie Engels (bijna) de moedertaal is.
In de praktijk betekent het dat je 5 uur Engels per week 
krijgt in de onderbouw. In de bovenbouw krijg je klas 4 en 5 
respectievelijk 3 en 4 uur Cambridge Engels.

De activiteiten in de les bestaan o.a. uit:
- Engels met elkaar spreken - presentaties houden in het Engels
- heel veel luisteren naar Engels - schrijfopdrachten maken 
- grammatica leren - boeken en teksten lezen en bespreken

De meeste leerlingen vinden de lessen in het begin moeilijk, 
omdat ze al dat Engels nog niet echt gewend zijn. Maar al snel 
wen je eraan en voor je het weet spreek je zelf al wat Engels. Je 
leert heel snel en dat geeft best wel een kick.

“Waar is een goede beheersing van het Engels nou goed voor?”, 
vraag je je misschien af. Uit onderzoek blijkt dat Nederland 
er economisch schade van heeft dat mensen op  belangrijke 
posities het Engels niet beheersen op het niveau waarop dat 
zou moeten. Ook neemt het aantal Engelstalige studies toe 
en is het nu al heel normaal dat bij menig Nederlandstalige 
studie de boeken Engelstalig zijn. Dus voor je toekomst is het 
heel mooi om, wanneer je voor Cambridge Engels kiest, een 
voorsprong op te bouwen in je beheersing van het Engels en zo 
betere kansen voor jezelf te creëren.  

J. van Blanken, A. Damhof-Bosch, F. Gerritzen en S. Cnossen 
(docenten Cambridge Engels)



VAKCOLLEGE NOORDOOSTPOLDER

(VMBO BASIS-KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEGEN)

WAT IS HET VAKCOLLEGE NOORDOOSTPOLDER?
Op het Vakcollege Noordoostpolder kunnen leerlingen met 
het advies basisberoepsgerichte leerweg en het advies 
kaderberoepsgerichte leerweg het onderwijs volgen.  

Het Vakcollege Noordoostpolder is er voor iedereen 
Binnen het Vakcollege Noordoostpolder is zowel het openbaar 
als het christelijk onderwijs herkenbaar. We beginnen iedere dag 
met een dagopening. Bij ons is iedereen welkom ongeacht de 

D I N S D A G 
J A N U A R I 
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OPEN DAG
VAKCOLLEGE
NOORDOOSTPOLDER

“Je maakt ‘t op het Vakcollege Noordoostpolder!”

levens- of geloofsovertuiging. In deze veelkleurige school gaan we 
respectvol met elkaar om.   

Je kunt kiezen uit 4 profielen:
• Zorg & Welzijn
• Economie & Ondernemen
• Techniek PIE - Produceren, Installeren en Energie
• Techniek BWI – Bouwen, Wonen en Interieur

Wat is er veel te kiezen 
In klas 3 en 4 kun je kiezen uit veel verschillende keuzevakken:

• Fotografie • Mode & design • ICT • Bijzondere keuken 
• Sport & bewegen • Interieur & design 
• Ondernemen • Meubelmaken

De keuzevakken komen op je diploma te staan. Je haalt op het 
Vakcollege Noordoostpolder dus een vmbo+ diploma. 

Bedrijven leren kennen
Door de samenwerking met het mbo en het bedrijfsleven zorgen 
we ervoor dat ons onderwijsaanbod is afgestemd op datgeen 
waar bedrijven behoefte aan hebben. We halen de bedrijven de 
school binnen door het verzorgen van gastlessen. Onze leerlingen 
gaan op stage en maken zo kennis met de echte beroepssituatie. 

Het Vakcollege Noordoostpolder =
• Goede begeleiding krijgen
• Leren samenwerken
• Plezier hebben op school
• Nieuwe vrienden maken
• Sportief bezig zijn
• Je talenten ontdekken
• Trots zijn op wie je bent en wat je kunt
• Nieuwe dingen leren
• Ontdekken wat je wilt worden
• Zelfstandig werken onder begeleiding van een leraar
• Werken met een iPad en boeken
• Een kleine en veilige school
• Een school waar je gezien wordt

Wat is het Tienercollege?
Een nieuwe manier van leren, die groep 7 en 
8 van de basisschool en klas 1 en 2 van het 
voortgezet onderwijs vervangt. Je leert op de 
manier die bij jou past!

Het Tienercollege in Emmeloord is een 
initiatief van Aves en het Emelwerda College. 
Het Tienercollege heeft twee lokalen in het 
gebouw de Wilg van het Emelwerda College. 
Daarnaast heeft het een gedeelde ingang 
met leerlingen van De Koperwiek aan de 
Wilgenlaan. Hier hebben de leerlingen van 
De Koperwiek en het Tienercollege een eigen 
fietsenstalling.

Wanneer kun je naar het Tienercollege? 
Als je tussen de 10 en 14 jaar bent zit je 
normaal gesproken in groep 7 of 8 van de 
basisschool of in klas 1 of 2 van het voortgezet 
onderwijs. Maar bij het Tienercollege werkt het 
anders. Daar maken we geen verschil tussen 
basisonderwijs of voortgezet onderwijs. Je 
gaat vier jaar aan de slag en als je klaar bent, 

ga je meteen door naar de derde klas van het 
voortgezet onderwijs.

Een groot voordeel is dat je nog niet hoeft te 
kiezen voor een bepaald niveau. Je hebt meer 
tijd om te ontdekken wat bij je past en om te 
wennen aan de andere manier van leren in het 
voortgezet onderwijs. De kans is groot dat je 
dan met meer plezier en succes de overstap 
maakt!

Ben jij een leerling die…
•  graag van alles onderzoekt en uitprobeert
•  zelf wil meebeslissen over wat je leert en 

hoe je leert
•  je eigen talenten wil ontdekken en 

gebruiken

•  wat meer tijd wil om te wennen aan het 
voortgezet onderwijs

•  je eigen grenzen wil opzoeken
•  graag samenwerkt met andere leerlingen
•  vol ideeën zit?
•  goed zelfstandig kan werken?
•  het advies kaderberoeps heeft gekregen, 

maar nogal theoretisch is ingesteld?
•  een uitstroomprofiel van mavo of hoger 

heeft?

Misschien is het Tienercollege 
dan echt iets voor jou!

www.tienercollegenop.nl

Regelmatig is er een excursie voor de hele klas en wordt er een 
bezoek gebracht aan een bedrijf of instelling. Met een opleiding 
op het Vakcollege Noordoostpolder hebben leerlingen prima 
mogelijkheden om later een goede baan te vinden. Aan goed 
opgeleide vakmensen is veel behoefte.

Leren door doen 
Het Vakcollege Noordoostpolder is een school voor leerlingen 
die graag praktisch bezig willen zijn. Daarom ligt de nadruk bij 
ons op school op het leren in de praktijk en veel afwisseling in 
de lessen. Vanaf klas 1 krijg je dan ook 10 uur per week les in de 
beroepsgerichte vakken. 

LWOO
Leerlingen bij wie het leren niet vanzelf gaat, kunnen bij ons 
leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) volgen. De mentor 
is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de leerling. De 
lesstof wordt in stapjes uitgelegd. De leerling krijgt een 
leerlingbegeleider en er kan gebruik worden gemaakt van de 
begeleidingslessen.

Vakcollege Noordoostpolder
Espelerlaan 70, 8302 DC  Emmeloord

www.vakcollegenoordoostpolder.nl

Marriet, Amy en 
Rubin laten je onze 
school alvast zien!

..

‘Wij heten 
iedereen 

van harte 
welkom!’


