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KIES DE SCHOOL DIE BIJ JE PAST!
Nu zit je nog in groep 8 maar binnenkort ga je naar de brugklas. Leuk, nieuw en soms ook wel een 
beetje spannend?! Je bent vast nieuwsgierig naar het voortgezet onderwijs. Allemaal nieuwe vakken, 
verschillende docenten en andere lokalen. Misschien weet je al naar welke school je wilt, maar misschien 
vind je het ook wel lastig om een school te kiezen. Als je, samen met je ouders, gaat onderzoeken welke 
school bij je past, kun je vast wel wat hulp gebruiken. In dit boekje lees je van alles over de middelbare 
scholen van Openbaar Onderwijs Groningen en we geven je tips waar je op kunt letten als je een school 
gaat kiezen.

Samen optrekken
Door corona gaan heel veel dingen net even anders  
dan anders. Ook in de voorlichtingsactiviteiten voor  
de middelbare scholen hebben we hier mee te maken. 
Omdat we er zeker van willen zijn dat elke leerling op 
de juiste plek terechtkomt, hebben alle scholen voor 
voortgezet onderwijs in Groningen samen een platform 
gemaakt, waarop je heel veel informatie vindt.  
Op Scholenmarktgroningen.nl vind je informatie over:
• alle middelbare scholen in de stad, 
• de voorlichtingsactiviteiten die gepland zijn, 
• hoe je je kunt aanmelden voor de activiteiten,
• en hoe we omgaan met coronamaatregelen. 

Heb je vragen, aarzel niet en stel ze aan je juf of 
meester. Of neem (samen met je ouders) contact op  
met een van de scholen of kijk op hun websites. 
Veel plezier met het vinden van de beste school voor 
jou!
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Tips om jóuw school te vinden

Vraag jouw 
 meester of juf 

welke school ze 
bij je vinden  

passen.

Twijfel je 
tussen  verschillende 
scholen? Maak een 

lijstje met dingen die je 
leuk vindt aan de scholen 

en schrijf ook op wat 
je minder prettig 

vindt. 

Heb je een 
 broertje, zusje, 

nichtje of vriendje op 
het voortgezet onder-

wijs? Vraag ze naar 
hun ervaringen.

Heb jij of 
hebben je ouders 

nog vragen? Neem 
contact op met de school 

waar je meer over wilt 
weten, we helpen je 

graag!

Bezoek je 
een open dag? 

Vraag je dan af: ‘voel 
ik me hier prettig en ga 

ik hier de komende 
jaren met plezier 

naar toe?‘

Ga 
na wat je 

graag wilt, wat 
je kunt en welke 
vakken je leuk 

vindt.

Kijk op 
de sites van 

 verschillende 
 scholen en ontdek 

wat jou aan-
spreekt.
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Misschien ligt je nieuwe school niet direct om de hoek, maar heel ver weg zal 
het niet zijn in de Stad Groningen. Om je een beetje op weg te helpen, vind je 
hieronder een makkelijk overzichtje van de fietsafstanden naar onze scholen.
We hebben voor een centraal en bekend startpunt gekozen; de Martinitoren, 
oftewel d’Olle Grieze! We gaan van noord naar zuid en natuurlijk hebben we  
de snelste route berekend.

 Heyerdahl College  4,8 km 16 min fietsen
 Werkman VMBO 4,8 km 16  min fietsen
 Topsport Talentschool Groningen 3,6 km  13  min fietsen
 Simon van Hasseltschool 3,7 km 13  min fietsen
 Leon van Gelder 3,4 km 12 min fietsen
 Kamerlingh Onnes 2,1 km 8  min fietsen
 Praedinius Gymnasium 0,5 km 2  min fietsen
 Stadslyceum 0,4 km 2  min fietsen
 Montessori Lyceum Groningen 2,8 km 11  min fietsen
 Montessori Vaklyceum 3,5 km 12 min fietsen
 Harens Lyceum 5,5 km 19  min fietsen

Tip: Fiets samen met nieuwe klasgenoten uit de buurt naar  
school of spreek een gezamenlijk punt af van waaruit je  
samen verder fietst. Zeker weten dat de fietstocht hierdoor  
een stuk sneller gaat!
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B I J  O N S :
•  start je elke dag om 9:00 uur met 

je coach en je klas.  De dag wordt 

doorgenomen zodat je precies  

weet wat je moet doen. 

•  krijg je een tablet in bruikleen.

•  kun je meedoen aan gezellige 

activiteiten. 

•  maak je een toets wanneer jij  

daar aan toe bent. 

•  heb je wekelijks een gesprek  

met je coach.

P R O F I E L E N
In leerjaar drie van het vmbo kies je 

een richting (profiel) die bij je past.  
Wij bieden de profielen:

• media, vormgeving & ict;

•  economie & ondernemen;

•  zorg en welzijn.

R O U T E  8 3
Doe je vmbo-tl of havo, ben 

je creatief en wil je daar meer mee 
doen? Dan is Route 83 echt wat voor jou! Je leert in ons Media-lab van alles op het gebied van tekenen, audiovisuele vormgeving, design, media, entertainment, architectuur, gamedesign en mode. Je 

kunt hiermee naar een creatieve 
vervolgopleiding.

Montessori-

onderwijs: 

Leer mij het zelf 

doen!
Stijn: ‘Zelf mijn dag indelen 

lastig? Juist niet! Ik kan 

daardoor juist doen wat bij 

me past. En gelukkig heb ik 

mijn coach!’ 

Ilse: ‘Mijn lievelingsvak is 
tekenen en in het Media-lab kan ik echt mooie dingen maken!’

JIJ  BENT UNIEK, GOED EN NODIG!
Bij ons op school ben jij belangrijk. Jij krijgt begeleiding van je coach en docenten 

om je eigen onderwijs vorm te geven. Jij hebt invloed op hoeveel tijd je aan 

vakken besteedt. Je leert uit boeken, met digitale middelen en middels praktijk

vakken zoals media en ict, techniek, verzorging, economie & ondernemen, 

tekenen en drama. In leerjaar 1 en 2 ontdek je welk niveau goed bij je past, 

doordat je vakken op verschillende niveaus kunt volgen. Zo krijg je de kans om 

te ontdekken waar je goed in bent!

O P E N  D A G :
2 3  J A N U A R I  2 0 2 1

D O E M I D D A G E N :
7 ,  1 2 ,  2 8  J A N U A R I

3  F E B R U A R I 

Kijk op  

www.montessorivaklyceum.nl voor 

meer informatie over tijdstip en 

aanmelding.

V M B O  ( B B  K B  T L )   

H AV O   
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Jij en je mentor

De mentor speelt samen met jou 

en je ouders een belangrijke rol in jouw 

ontwikkelingsproces. De mentor begeleidt 

jou en je klas en je kunt er terecht als je 

vragen of problemen hebt. In de brugklas heb 

je ook een hulpmentor: dat is een leerling 

uit de bovenbouw die de mentor helpt 

bij activiteiten en die jou de weg kan 

wijzen in de school. 

Atheneum+

Als je atheneum+ doet 

krijg je in het eerste en 

tweede jaar extra modules, 

zoals Spaans, design & 

technologie en onderzoek.

 
 

V+ programma
Voor vmbo-tl leerlingen die extra vaardigheden willen leren met o.a.: bezoek mbo, praktijkgericht leren, 

keuzemodules

Romy: ‘Mijn tutor heeft er samen met mij voor gezorgd dat ik weer een voldoende sta voor wiskunde.’

ONDERNEMEND EN ONDERZOEKEND

Ben jij ondernemend en onderzoekend? Dan past het Kamerlingh Onnes 
precies bij jou! Bij ons kun je op alle niveaus in een uitdagend programma je 
creatieve, ondernemende en sportieve talenten ont wik ke len. In de brugklas 
hebben we een atheneumplus klas en de dakpanklassen havo/atheneum en 
vmbo-tl/havo. Je krijgt in de dakpanklassen les op het hoogste niveau. Zo 
weet je na de brugklas wat het beste bij je past. 

We hebben een breed aanbod aan vakken,  
projecten en activiteiten:
•  International Business College (IBC)
•  Examenvak Sport (BSM of LO2)
•  Media, Art & Design (MAD)
•  Informatica als examenvak
•  Leerlingbedrijven binnen de school, bijvoorbeeld 
 in de kantine, als hulpmentor of tutor
•  KO-Lab met o.a. Makerspace, Music, YoungArtist, 
 schoolkrant en schooltoneel OPEN DAGEN:

8  &  9  JANUARI  2021

Kijk op  
www.kamerlinghonnes.nl voor meer 

informatie over tijdstippen 
en aanmelding.

V M B O  ( T L )   

H A V O   

V W O  

AT H E N E U M +  
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Hoogbegaafd?
We zijn een Begaafdheidsprofielschool. Dat betekent dat je bij ons gebruik kunt maken van allerlei extra’s zoals het verbredingsproject, het honoursprogramma en extra begeleiding op verschillende terreinen, zoals bij het stellen van je persoonlijke doelen.

Rode draad 

bij ons op school: 

er is ruimte voor 

eigenzinnigheid. We 

willen je graag kritisch 

leren kijken en 

denken!

Yves: ‘Iedereen mag bij ons zichzelf zijn!’

Iza: ‘De leraren zijn echt  heel aardig. 

Als je iets niet snapt, doen docenten 

echt hun best om het je uit te leggen 

zodat je mee kunt doen.’

Heb jij een vwo-advies en ben je op zoek naar uitdaging op school? Dan 
is het Praedinius echt wat voor jou! Hier krijg je de ruimte om je talenten 
te ontwikkelen. We zijn een relatief kleine school met twee monumentale 
gebouwen in de stad waar we trots op zijn. We hebben een Technasium, 
waar je je richt op de bètavakken en techniek. Vanaf het vijfde jaar kun je 
ook terecht in de speciale bètatopklas.

We hebben een breed en gevarieerd vakkenaanbod:
•  de talen Nederlands, Engels en Frans 
•  natuurlijk ook vakken als wiskunde, aardrijkskunde, 
 geschiedenis en biologie 
•  de klassieke talen Latijn en Grieks
•  drama, tekenen/kunstgeschiedenis
•  onderzoek & ontwerpen

O P E N  D A G E N :
2 6  &  2 7  J A N U A R I 

2 0 2 1

Kijk op  
www.praedinius.nl voor meer 

informatie over tijdstippen 
en aanmelding.

G Y M N A S I U M   
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Leerlingen die vorig jaar in de brugklas zaten, hebben wat tips voor 
je op een rijtje gezet om van je eerste schooldag een succes te maken.

Slimme tips voor je eerste schooldag

Oefen in de zomervakantie 

  een paar keer de route 

 naar je nieuwe school.

 Trek je favoriete 

kleren aan, 

dan voel je je lekker.

Het is nieuw voor alle 

brugklassers, je bent 

niet de enige die een 

beetje zenuwachtig is.

In het begin vind je 
je school een groot 
gebouw, maar dat 

went snel.

Kies een stevige 
rugtas.

Neem lekker eten en drinken mee.

Wees jezelf, 
 dan ben je 
het leukst!

In de eerste week doe je allerlei activiteiten om je school en je klas beter 
te leren kennen. Elke school doet dat weer op een andere manier. Voor de 
zomervakantie hoor je van je mentor hoe de eerste week op jouw school 
eruit gaat zien. 

Na de introductieperiode starten de lessen. Je krijgt een lesrooster en 
daarop kun je zien welk vak je op welk uur hebt, en in welk lokaal je moet 
zijn. Beetje wennen misschien, maar je mentor legt precies uit hoe het 
werkt. En ben je bang dat je de weg niet meer weet, omdat je het gebouw 
nog niet goed genoeg kent? Samen met je klasgenoten kom je er wel en 
anders kun je altijd een docent of een conciërge om hulp vragen. 

Je hebt het hiervoor al een paar keer gelezen: je kunt het aan je mentor 
vragen… En dat is ook zo. Hij of zij helpt jou het hele jaar om je op weg 
te helpen en voor je het weet is alweer zomervakantie en ga je naar de 
tweede. Geniet van je tijd in de brugklas!

H O E  G A AT  DAT  A L L E M A A L ,  Z O ’ N 
E E R S T E  W E E K  I N  D E  B R U G K L A S ?

Voor de zomervakantie ben je al een keer op je nieuwe school geweest en heb je kennis 
gemaakt met je klasgenoten en je mentor. Dat is fijn, want dan ken je al wat gezichten en weet je 
ook of je bij kinderen in de klas zit die je al kent, van de basisschool of via je sport bijvoorbeeld. 
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Kies voor cultuur, 

dans & muziek of sport

Wij zijn een cultuurprofielschool en 

besteden extra aandacht aan kunst en cultuur. Je 

leert creatief te denken. In de eerste en tweede klas 

krijg je muziek, drama, tekenen en handvaardigheid. 

Wil je nog meer kunst en cultuur? Dan kun je kiezen voor 

de kunst- en cultuurstroom waarin je extra lessen dans, 

fotografie, kunst, media, muziek en theater krijgt. 

Wil je liever meer sporten? Dan kun je kiezen voor 

de sportstroom waarin je kennis maakt met 

verschillende nieuwe en uitdagende sporten.

G E E N  C I J F E R S
In de eerste twee leerjaren 
krijg je geen cijfers maar 

woordrapporten: Goed, Voldoende, 
Matig, Onvoldoende, Niet akkoord. 

We vinden het belangrijk dat je 
leert van je fouten en dat je 

zelfinzicht krijgt.

Montessori-

onderwijs: 

Leer mij het zelf 

doen!

U I T D A G E N D  M O N T E S S O R I - O N D E R W I J S
Als je nieuwsgierig bent en graag samenwerkt met anderen, ben je bij onze 

school op je plek! Het Montessori Lyceum Groningen is een openbare school 

voor havo, havo/atheneum en atheneumplus met een uitdagende onderwijsvisie 

en een erkend Montessoriprofiel. Een school waar een brede ontwikkeling 

centraal staat en leerlingen zichzelf kunnen zijn. Je leert volgens de principes van 

Maria Montessori, waaronder: leer mij het zelf te doen. 

Je volgt lessen op onze moderne en sfeervolle locatie aan de Helper Brink.

Je gaat samen onderzoeken, ontwerpen en ontdekken, bijvoorbeeld tijdens onze 

Ateliers en de projecten vanuit ‘Geo Future School’

V A K K E N
Bij ons volg je de bekende vakken als 

Nederlands, Engels en Wiskunde, maar 

ook de talen Duits, Frans en Spaans. 

Daarnaast staat het leergebied Mens 

& Maatschappij (M&M) en science 

op het rooster. Bij M&M krijg je les 

in aardrijkskunde, geschiedenis en 

een beetje economie. Science is een 

combinatie van biologie, natuurkunde, 

scheikunde, verzorging en een beetje 

techniek. 

O P E N  D A G E N :
2 8  &  3 0  J A N U A R I 

2 0 2 1

Kijk op montessorilyceumgroningen.nl 

voor meer informatie over tijdstip  

en aanmelding.

H AV O   

V W O  

A T H E N E U M +  

Sophie: Bij ons op school leer je in 
een fijne sfeer, kun je jezelf zijn, 
mag je fouten maken en word je 
echt gezien!
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Klein en prettig
Simon van Hasselt is een kleine, prettige school waar je veel aandacht krijgt. Heb jij moeite met taal of rekenen, of problemen met je concentratie? Dan kan het ook zijn dat je last hebt van faalangst of dyslexie of dat je ADHD hebt. Bij ons weten leerlingen en leraren hoe dat is. Wij begrijpen je goed en helpen je op weg naar een vervolgschool. Iedereen kent elkaar en we letten er samen op dat iedereen het naar zijn zin 

heeft.

Dinsdagmiddag: 

projectmiddag

Je komt in een kleine klas en je start 

en eindigt elke dag met je mentor. De 

mentor helpt je ontdekken wat je wilt en 

kunt. Wij hebben een vast lesrooster zonder 

tussen uren en op dinsdagmiddag is het 

projectmiddag. Dan doen we leuke 

projecten binnen en buiten school. 

Bijvoorbeeld: knutselen, koken, 

naar een museum, 

fotografie, 

Op Simon van Hasselt kom je 
verder!

Leerling: 

‘Project middag 

is superleuk. 

Ik mag gewoon 

voetballen onder 

schooltijd!’

Mentor: ‘Doordat ik de dag begin en eindig met mijn vaste groep leerlingen, weet ik precies wat er speelt.’

ONDERWIJS VOOR 10 TOT 14 JAAR

Sta je voor de overstap naar groep 7 of 8 en heb je extra hulp nodig bij 
het leren? Of ben je er na groep 8 eigenlijk nog niet aan toe om naar 
de brugklas te gaan? Dan kun je terecht op de Simon van Hasselt. We 
helpen je de vervolgschool te vinden die bij je past. Bij ons leer je veel 
en ontdek je waar je goed in bent. 

Wij zijn een schakelschool en dat betekent dat we extra ondersteuning 
bieden om de overstap te maken naar de 3e klas van een (grote) vmbo-
school om daar je vmbo-diploma te halen. Wij besteden veel aandacht aan 
taal, spelling, rekenen, Engels en wiskunde en je krijgt dezelfde vakken als 
in de eerste klas van het vmbo. Als je huiswerk maken lastig vindt, kun je 
twee keer in de week huiswerkbegeleiding krijgen. 

OPEN DAGEN:
26  &  27  JANUARI 

2021

Kijk op  
www.simonvanhasselt.nl voor 
 meer informatie over tijdstippen 

en aanmelding.

V M B O ( B B  K B  T L )   

1918



De sectoren waaruit 
je kunt kiezen:

• Algemene techniek: hout, metaal, fietstechniek, schilderen,  metselen, straten maken
• Dienstverlening en Zorg: uiterlijke verzorging en schoonmaak• Horeca, voeding en voedingsindustrie: koken, serveren, brood en banket• Groenvoorziening en dierverzorging: groentetuin, plantenverzorging, groen-

onderhoud
• Retail en logistiek: 

magazijn, reproductie en 
detailhandel

Mentor: ‘We werken met de 
Boris-aanpak, waardoor voor 
onze leerlingen de kans op het 
vinden van werk groter wordt.’

Aymen: ‘Iedereen kent 

elkaar, want de school 

is klein, en we worden 

goed geholpen!’

Ontdek wat je kunt!
Op onze school gaan we uit van jouw mogelijkheden, talenten en 
ambities. Bij ons ontdek je wat je leuk vindt en waar je goed in bent. 
Tijdens je schoolloopbaan begeleiden we je zodat je daarna direct 
aan het werk kan. Daarnaast kan je ook samen met ons de eerste 
stappen zetten richting het mbo. Ons motto is niet voor niets: ontdek 
wat je kunt!

Op onze school volg je theorielessen zoals Nederlands, Rekenen, 
Engels en Burgerschap. Ook zijn het trainen van sociale vaardigheden, 
digitale geletterdheid en creatief onderdeel van je rooster. 

Leren door te doen
Je volgt ook de sectorvakken. Dat zijn vakken waarin je vooral met je 
handen bezig bent. Je leert namelijk veel door dingen zelf te doen! Dit 
zijn de vakken Algemene techniek, Dienstverlening en Zorg, Horeca, 
Voeding en Voedingsindustrie, Groenvoorziening en Dierverzorging en 
als laatste Retail en Logistiek. 

Als je langer op school zit, gaan we steeds meer kijken welke vakken 
het beste bij je passen. Ook ga je vanaf de derde klas stage lopen 
buiten school.

Tijdens alle lessen en de stages vinden we het belangrijk dat je 
weet hoe je je moet gedragen als je straks aan het werk gaat. Deze 
werknemersvaardigheden zie je overal terug!

O P E N  DAG :
1 9  J A N U A R I 

2 0 2 1

Kijk op  
www.heyerdahlcollege.nl 

voor meer informatie over tijdstippen 
en aanmelding.

P r O  
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WAT  H E B  J E  N O D I G ?

Als je naar de middelbare school gaat, neem je elke dag veel spullen 

van huis mee naar school. Niet alleen de boeken voor de vakken die 

je die dag hebt, maar ook andere dingen. Voor de zomervakantie 

krijg je van jouw nieuwe school te horen welke materialen je 

precies nodig hebt. Om je een idee te geven, hebben wij vast een 

lijstje gemaakt met spullen die je sowieso op elke school gebruikt:

• Een stevige rugtas

• Kaftpapier: je krijgt je boeken van school. Door ze te kaften, 

blijven ze netjes en kan iemand anders ze na jou ook weer 

gebruiken.

• Agenda: om je huiswerk in op te schrijven. En natuurlijk ook om 

te noteren wanneer je sport, met je vrienden afspreekt of andere 

leuke dingen doet. 

• Etui met pennen, potloden, gum, puntenslijper

• Geodriehoek: heb je nodig bij het vak wiskunde. Handig om ‘m 

op een vaste plek in je agenda op te bergen, dan weet je dat je 

‘m altijd bij je hebt!

• Schriften: voor de meeste vakken

 met lijntjes en voor wiskunde heb 

 je een schrift met ruitjes nodig.

• Broodtrommel en drinkbeker;  

wel goed afsluitbaar anders wordt  

het een zooitje in je tas.
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Elke les begint met 

een kringgesprek waarin de 

les stof wordt besproken. 

Daarna werk je in groepjes van vijf. Dit doen 

we omdat we samen werken belangrijk vinden. 

Als je hulp of ondersteuning nodig hebt, staat het 

begeleidingsteam voor je klaar. Vier jaar lang gaat 

een team van ongeveer 14 docenten met je mee 

en twee daarvan zijn je mentor. Zij blijven je 

mentor zolang je bij ons op school zit. Ze 

kennen jou dus heel goed!

Kunst, Theater,  
Media en Muziek

Ben jij kunstzinnig en creatief? 
Dan zit je goed op het Leon van Gelder! We besteden namelijk extra aandacht aan de kunstvakken toneel, muziek en beeldende vorming. Ook kun je een speciaal programma 

Kunst, Theater, Media en 
Muziek volgen.

Mentor klas 1: ‘Doordat 
ik mijn leerlingen vier 

jaar lang begeleid, ken 
ik elke leerling goed. Dat 
schept een hechte band, 

ook in de groep.

Jayden: ‘Het is fijn om 

te weten dat ik altijd bij 

mijn mentor terecht kan 

als er iets is.’

Onze school is uniek in Nederland! 

Bij ons zit je namelijk vier jaar in een vaste klas, heb je drie jaar lang 
geen cijfers en volg je elk vak op je eigen niveau. Je kunt kiezen uit veel 
verschillende doe-, denk- en creatieve vakken en meedoen aan projecten 
en activiteiten. Bij ons op school kun je niet blijven zitten. Je werkt voor elk 
vak op het niveau dat bij je past. Vind je wiskunde bijvoorbeeld makkelijk? 
Dan doe je dat op vwo-niveau, terwijl je vakken die je lastiger vindt op 
vmbo- of havoniveau volgt. Na vier jaar krijg je een diploma waar op staat 
op welk niveau je gewerkt hebt. Daarmee kun je, afhankelijk van het 
niveau, doorstromen naar mbo 4, havo 4 of atheneum 4. 

OPEN DAGEN:
8  &  9  JANUARI 

2021

Kijk op  
www.leonvangelder.nl voor meer 

informatie over tijdstippen 
en aanmelding.

V M B O  ( B B ,  K B ,  G B ,  T L )

  
H A V O   

V W O  
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V M B O  ( B B ,  K B ,  G L ,  T L )

  

 Dalton onderwijs

Samen met je coach maak 

jij jouw eigen leerplan. Je 

maakt keuzes die passen bij 

wat je nodig hebt.

ProfielenIn het derde jaar van het vmbo kies je het profiel dat goed bij je past:• Dienstverlening & Producten• Produceren, Installeren & Energie
• Horeca, Bakkerij & Recreatie 

Coach op het Werkman: 

Samen met de leerling maak 

ik een passend leerplan. Bij 

ons leer je wat je leren wilt!

Gezellig, kleinschalig en gestructureerd
Op het Werkman kun je terecht voor alle vmbo-niveaus. Wat zijn jouw 
talenten? En hoe kun je ze het beste inzetten? Dat ontdek je bij ons! 

In de onderbouw zit je met leerlingen van alle niveaus door elkaar, zo 
kun je van en met elkaar leren. Je krijgt onderwijs op je eigen tempo 
en je kunt de vakken volgen op het niveau dat bij je past. Ben je goed 
in wiskunde? Dan volg je dat op een hoger niveau dan bijvoorbeeld 
Engels als je daar wat minder sterk in bent. Je coach is je vaste 
aanspreekpunt en houdt in de gaten hoe het met je gaat. Elke dag 
start je met je klas en de coach en leer je studievaardigheden en 
plannen. Een keer per week bespreek je je leerdoelen met je coach. 

Vakken
Nederlands, Engels, wiskunde, science, techniek, verzorging en gym 
zijn zomaar wat vakken die je bij ons volgt. Ook vakken als drama, 
muziek en beeldende vorming staan op het rooster. We organiseren 
ook regelmatige sportieve en culturele activiteiten. We vinden het 
namelijk belangrijk dat je je ook op die gebieden ontwikkelt. O P E N  D A G :

1 9  J A N U A R I  2 0 2 1

Kijk op  

www.werkmanvmbo.nl 

voor meer informatie over tijdstip 

en aanmelding.
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A T H E N E U M P L U S

Heb je een  vwo- 

advies en houd je wel van een uit-

daging? Ben jij nieuws gierig, leergierig en 

wil je altijd net iets meer weten en leren? Dan 

hebben we voor jou het  atheneumplus. Je volgt er 

alle vakken op een  hoger niveau en je krijgt extra 

vakken. Je leert analytisch, creatief en kritisch 

 denken: een optimale voor bereiding op de  

 universiteit. 

O N T D E K  J E 
TA L E N T E N  E N L A AT  Z I E N  W I E  J E  B E N TWij vinden het belangrijk dat jij ont-dekt wat je talenten zijn. Je leert wie je bent en wat je wilt worden. Waar je goed in bent en wat je nog kunt  leren. En dat kun je bij ons ook echt laten zien. Of je nu van muziek, programmeren, Spaans of sport houdt: bij ons valt er ontzettend veel te kiezen.  

Maarten: ‘We hebben 
echt een heel hechte 
groep en  dagen elkaar uit 
om het beste  uit onszelf 
te halen.’

TA L E N T S C H O O L  V A N  H E T  N O O R D E N

Het Harens Lyceum is een school voor iedereen. Bij ons heb je echt iets te 
kiezen. We zitten in een mooi, modern gebouw waar het gemoedelijk en veilig 
is. De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is best 
groot. Om die reden hebben leerjaar 1 en 2 hun eigen leer- en werkomgeving 
op de eerste verdieping: het gele domein. Zo zorgen we ervoor dat je je snel 
thuis voelt.

T E C H N A S I U M
Heb je een talent voor moderne 

technologie? En wil je daar nog veel 

meer over leren? Houd je van robots, 

computers en onder zoek? Dan hebben 

we voor jou het Technasium waar je 

individueel en in groepjes aan de slag 

gaat. Je leert te onderzoeken in ons 

E-Lab met 3D-printers, lasersnijders 

of met onze eigen robot en je voert 

spannende projecten uit. 

K U N S T  E N  C U LT U U R
Wij zijn een CultuurProfielSchool en 

dat betekent dat we heel veel doen 

aan kunst en cultuur. Je kunt examen 

doen in beeldende kunst, muziek 

en drama en we organiseren elk jaar 

een spetterende cultuurmarathon 

met een week lang leuke workshops, 

activiteiten en excursies. Ben je een 

talentvolle danser of musicus? Wij 

zijn ook een DaMu-school: je kunt 

bij ons school combineren met een 

talentklas of de vooropleiding van het 

conservatorium.

O P E N  D A G E N :

2 2  &  2 3  J A N U A R I 
2 0 2 1

Kijk op www.harenslyceum.nl voor 

meer informatie over tijdstip en 

aanmelding.

V M B O T L / H A V O   

H A V O   

A T H E N E U M  

A T H E N E U M P L U S  
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Mentor brugklas: 
‘Ik ben trots op onze creatieve en technische leerlingen die zorgen voor een ambitieuze, maar ook 

ontspannen sfeer op school.’

Technasiumschool
Ben je klaar voor een 

beta-technische uitdaging in ons Technasium? In de eerste klas maak je al kennis met het vak Onderzoek & Ontwerpen. In onze moderne werkplaats ontvangen we opdrachtgevers uit het bedrijfsleven of wedstrijdorganisaties die een beroep doen jouw 
innovativiteit. Leuk en 

leerzaam!

Cultuurprofielschool

Vakken als filosofie, dans, 

muziek, en beeldend helpen 

je om de wereld om je heen beter 

te begrijpen en leren je vrijer en 

creatiever te denken. Hier heb je 

hele leven voordeel van. Oh, en 

ehh, ze zijn ook nog gewoon 

hartstikke leuk!

ONDERSCHEIDEND, AMBITIEUS, UNIEK IN SFEER!

Wij zijn trots op onze binnenstadschool, in een prachtig pand en met 
een mooie binnentuin. We werken samen in een goede en ontspannen 
sfeer en hebben een groot vakkenaanbod. Ga jij havo, vwo of lyceum 
doen? Uniek is dat je bij ons meteen kunt starten in een vwo-klas, een 
havo-klas of een lyceum-klas en in een vwo/havo-klas, zodat je het 
onderwijs krijgt dat het beste bij je past. Als je lyceum doet, krijg je ook 
Latijn.  

Studiecoaching
Naast onder andere Nederlands, 
Engels, wiskunde en geschiedenis 
krijg je in de eerste klas ook al 
Duits en natuur-/scheikunde en 
het vak studiecoaching, waar je 
leert hoe je met je eigen leerstijl 
het beste studieresultaat kunt 
krijgen.

Bij ons op school
Het eerste uur begint bij ons om 
8.45 uur en een lesuur duurt 60 
minuten. Meestal ben je om 14.40 
of 15.40 uur vrij. In de onderbouw 
heb je geen tussenuren. Als er 
een les uitvalt, neemt een andere 
docent de les over. De pauzes kun 
je vieren in onze grote stadstuin, 
de kantines of de gezellige grote 
banken die overal in ons gebouw 
staan. Jij en je ouders kunnen 
online je lesrooster volgen.

O P E N  D A G E N :
9  &  1 1  J A N U A R I 

2 0 2 1

Kijk op  

www.stadslyceum.nl 

voor meer informatie over tijdstippen 

en aanmelding.

H A V O

V W O   

L Y C E U M
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Je kunt bij ons 

terecht als:

• je een status van de bond hebt

• je geselecteerd bent door één van onze 

samenwerkende talent organisaties (RTC) 

• je een aantoonbaar groot 

trainingsprogramma op hoog niveau volgt

• je in de vooropleiding zit van Lucia Marthas

• je sportief bent en wilt kennismaken met 

veel sporten

• Je school graag wil combineren 

met dansen, zingen en 

acteren

Marnix: ‘Door de flexibele 
planning op school kan ik 

sporten én leren!’

Docent: ‘We zijn er voor onze 

leerlingen en werken samen om 

de talentontwikkeling van onze 

leerlingen mogelijk te maken.’

BEN J IJ  EEN TALENTVOL SPORTER OF DANSER 
MET GROTE AMBITIES? 

Of ben je sportief aangelegd en wil je veel verschillende sporten uit
proberen? Of wil je veel dansen, zingen en acteren tijdens jouw schooltijd? 
Dan is de Topsport Talentschool Groningen echt iets voor jou! 

Bij ons kun je (top)sport en (top)dans namelijk combineren met onder
wijs. Wij  hou den in het rooster rekening met sport en dansactiviteiten en 
omdat we een kleine school zijn,  kunnen we je veel persoonlijke aandacht 
geven. Bij ons op school beginnen de reguliere lessen pas om 11 uur. Daar
door kunnen top sporters en dansers elke ochtend hun eigen trainings
programma volgen. Omdat je bij ons digitaal onderwijs krijgt, kun je door
gaan met je lessen als je voor een  evenement in het buitenland bent. 

SportLifeStyle
Voor sporters die niet door een 
sportbond zijn geselecteerd maar 
die wel graag veel willen sporten, 
bieden we nu SportLifeStyle aan. 
Daar krijg je tot 11 uur ’s ochtends 
gave sportclinics zoals  voetbal, 
 klimmen, basketbal of schaatsen. 
Ook krijg je dan lessen over sport 
en gezondheid, voeding, en sport
geschiedenis.

DansLifeStyle
Zit je niet in de voor opleiding van 
Lucia Marthas maar dans je wel 
graag en veel? Dan is DansLife
Style misschien iets voor jou. Je 
krijgt dan tot 11 uur ’s ochtends 
dans, muziek en acteren onder 
begeleiding van docenten die 
verbonden zijn aan het beroemde 
Lucia Marthas  Institute of  
Performing Arts.

O P E N  D A G :
2  F E B R U A R I  2 0 2 1

Kijk op  
topsporttalentschoolgroningen.nl 

voor meer informatie over  
tijdstippen en aanmelding.

V M B O  ( B B ,  K B ,  T L )

  
H A V O   

V W O  
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B E E TJ E  S A A I … 
M A A R  W E L  H E E L  B E L A N G R I J K !
Hieronder staan een paar punten die belangrijk zijn voor als je je wilt aanmelden op een van onze scholen. 
Omdat je ouders/verzorgers verantwoordelijk zijn voor het inschrijftraject is het verstandig om hen mee te 
laten lezen.
De belangrijkste tip: zorg dat je uiterlijk 15 maart 2021 door je ouders/verzorgers bent aangemeld op een of 
twee scholen in het voortgezet onderwijs. Op de websites van de scholen in het Voortgezet Onderwijs staat 
de toelatingsprocedure. Je kunt dan lezen hoe een en ander verloopt bij de aanmelding.

Aanmelden
Je kunt je voor de middelbare scholen van Openbaar 
Onderwijs Groningen digitaal aanmelden via het  
aanmeldportaal dat op verschillende websites te 
vinden is:
•  de sites van de basisscholen van Openbaar 

Onderwijs Groningen;
•  de site van de middelbare school waar je graag  

naar toe wilt;
•  de site van Openbaar Onderwijs Groningen:  

www.openbaaronderwijsgroningen.nl;
•  of via de rechtstreekse link: 
 https://aanmeldingvo.o2g2.nl

Papieren bij de hand?
Voor jouw aanmelding hebben we wel wat informatie 
nodig. Het is handig om dit alvast bij elkaar te zoeken 
wanneer je het digitale aanmeldformulier gaat invullen:
•  algemene gegevens: naam, adres, geboortedatum, 

Burgerservicenummer, gezinssamenstelling, op 
welke basisschool je nu zit, enz. 

•  medische informatie: naam van je tandarts en je 
huisarts en of er ook medische zaken zijn waar 
we rekening mee moeten houden als je bij ons op 
school komt.

Jouw basisschool stuurt jouw nieuwe school het 
overstapdossier via Overstap Service Onderwijs (OSO). 
Daarin staat allerlei informatie van de basisschool 
die we nodig hebben voor jouw overstap naar het 
voortgezet onderwijs.

Schoolkeuze
Bij het invullen van het aanmeldformulier geef je aan 
welke school in het Voortgezet Onderwijs jouw voor
keur heeft. Het is verstandig om ook een 2e keuze in te 
vullen. Als er op de eerste school van jouw keuze veel 
aanmeldingen zijn kan er geloot worden. 

Loten
Als er voor een school meer aanmeldingen binnen
komen dan er beschikbare plekken zijn, wordt er 
geloot. Op 18 maart 2021 wordt bekend gemaakt voor 
welke middelbare scholen er wordt geloot. Op 25 
maart 2021 vindt de loting plaats. Een notaris zorgt 
ervoor dat alles op de juiste manier gebeurt. 
’s Middags (tussen 16 en 18 uur) kun je op de website(s) 
van de school of scholen waar wordt geloot de lotings
uitslagen lezen. 

34 35



Samen sterk in leren


