Stevige
basis
voor
je
toekomst
Ondernemend
leren

Bewegen,
Sport en
Maatschappij
(BSM)

Technasium

met havo

op het Hondsrug College
Het Hondsrug College,

een slimme start voor je toekomst!

Anglia

De juiste keuze
voor de
beste
vervolgopleiding

Een stevige basis
voor je toekomst
met havo op het
Hondsrug College
Met de opleiding havo van het
Hondsrug College leg je een stevige
basis voor je eigen toekomst. Je
stroomt vanaf de havo door naar
het hbo.
Bij goede havo resultaten kan je er
ook voor kiezen om naar het vwo te
gaan.

Uitstekend
voorbereid
op het hbo
met havo

Havo

Werkweken

Stevige
basis

Welke opleiding ga jij doen na de havo? De keuze
voor een vervolgopleiding is voor veel leerlingen
erg lastig. Want veel leerlingen weten dan nog
helemaal niet wat ze willen worden. Daarom helpt
het Hondsrug College je hierbij. We gebruiken
hierbij YUBU een online platform waar jij, met je
mentor, de decaan en ouder(s)/verzorger(s) tot de
juiste keuze gaat komen.
Wat kun je goed? Wat wil je graag? En hoe past dat
bij elkaar? Dat moet je voor jezelf goed op een rij
hebben voordat je de beste keuze kunt maken. De
decaan voert gesprekken en speelt een belangrijke
rol in dit proces.

Technasium

Je kunt kiezen uit een van de vier profielen:
•
•
•
•

natuur en techniek
natuur en gezondheid
economie en maatschappij
cultuur en maatschappij

In de derde klas begeleiden de mentor en decaan je
als je moet kiezen voor een examenpakket. Ook ga
je naar een hbo-voorlichting
In de vierde en vijfde klas heb je de mogelijkheid
om opendagen te bezoeken.

Hbo

Ondernemend
leren

iPad

Wellicht vwo

Extra
mogelijkheden
binnen
het havo

Anglia

Technasium
Het technasium is er voor leerlingen die graag
alleen of samen met anderen ingewikkelde
praktische problemen oplossen. Het heeft alles
te maken met vindingrijkheid en techniek. We
proberen om denken en doen met elkaar te
verbinden.
We proberen de technische talenten (bèta) te
ontwikkelen, zodat de leerlingen goed voorbereid
aan een vervolgstudie in deze richting kunnen
beginnen.

Ondernemend leren

Het Hondsrug College biedt al ruim tien jaar extra
Engels aan. Dat project heet Anglia. Leerlingen
kunnen eraan deelnemen op vrijwillige basis vanaf
klas 1. *)Ze worden in groepen ingedeeld aan de
hand van hun instapniveau.
Maandelijks wonen ze een klassikale instructieles
bij en in de tussentijd maken ze een weektaak.
Gemotiveerde leerlingen kunnen zelfs in de loop
van het jaar opstromen naar een hoger niveau. In
april vindt het Anglia-examen plaats. Tijdens een
feestelijke uitreiking ontvangen de geslaagden een
internationaal erkend certificaat.

Een grote school,
maar toch
kleinschalig

‘BOSS’
Al in de eerste klas van de havo leer je jouw
ondernemende kant kennen tijdens het project
‘BOSS’. Je kiest daarbij een goed doel waarvoor je
een origineel idee gaat uitvoeren samen met
anderen. Werken voor het goede doel hoeft niet
alleen om geld te gaan, het kan ook zijn dat je helpt
met het bouwen van een website, het ontwerpen
van een mooi logo of het verzinnen van een
pakkende slogan. Zo leer je hoe je een bijdrage
kunt leveren aan de samenleving.

Havo

Economie

Hondsrug
Start College

Ben jij iemand die graag leert door dingen te doen?
Die events organiseert en die leuke, creatieve
ideeën heeft en deze kan omzetten naar de
praktijk? Heb je een brede belangstelling voor wat
er gebeurt in de maatschappij? Vraag je je wel eens
af wat jij voor de samenleving of je omgeving kan
betekenen? Vind je het leuk om actief te zijn op het
gebieden als cultuur, (sociale) media, economie,
onderwijs. En loop je rond met grootse plannen
voor het oprichten van een eigen bedrijf(je)?
Of heb je er al een? Dan kan onze School voor
Ondernemend Leren (SOL) aan het Hondsrug
College wel eens iets voor jou zijn!

Je voelt je thuis op het Hondsrug College. De ongeveer tweeduizend leerlingen van de scholengemeenschap zijn onderverdeeld in kleinere eenheden, zodat jij er je eigen plek hebt waar iedereen je
kent. Voor een gemakkelijke overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs, kom je bij ons
eerst terecht in het Hondsrug Start College in een
eigen gebouw: De Es.

Goede
doelen

Eigen plek

Je
thuisvoelen

Zorg voor
elkaar

Projecten

Een iPad
voor alle
leerlingen

Contact met
Duitse leerlingen

Havoleerlingen hoeven nooit meer te slepen met
een dikke tas vol schoolboeken. Als eerste school
van Nederland is het Hondsrug College in het
schooljaar 2011-2012 volledig overgestapt op onderwijs via de iPad. Alle leerlingen krijgen aan het
begin van hun schooltijd een iPad, waarop al hun
schoolboeken digitaal staan. In klas 4 en 5 wordt
ook gebruik gemaakt van boeken om optimaal
naar het examen toe te werken

Muziek, theater,
dans, foto en film

Dans

Foto en film

Kennismaken
Alle nieuwe leerlingen worden uitgenodigd om de
voorlaatste woensdag voor de zomervakantie een
middag op school te komen kijken. Ze maken dan
kennis met hun mentor en met de andere leerlingen van hun klas, er is gelegenheid om allerlei
vragen over de school te stellen en het nieuwe
schoolgebouw alvast een beetje te leren kennen.

Allerlei creatieve activiteiten zien, beleven en
ondernemen. En dat telt dan ook nog mee voor
je examen. Dat is het vak Cultureel Kunstzinnige
Vorming (CKV). Je gaat naar optredens en staat ook
zelf op het podium, met een toneelstuk of cabaret.
En je maakt tijdens CKV zelf foto’s en films en leert
hoe je daar goed in wordt.

Muziek

Je woont niet zo ver van Duitsland en de kans is
groot dat je later ook vrij dichtbij Duitsland gaat
werken. Daarom bieden wij jou de gelegenheid om
met Duitse leerlingen van jouw leeftijd in contact
te komen. Je kunt dan het op school geleerde Duits
spreken of e-mailen met Duitse leeftijdgenoten.

Theater

Brugklasfeest

Introductie
activiteiten

Toekomst

Slimme
start

Hondsrug College
Christelijke
scholengemeenschap
voor voortgezet onderwijs

Postadres:
Postbus 66
7800 AB Emmen
Bezoekadres:
Emmalaan 25
Emmen
T: (0591) 65 79 79
F: (0591) 61 74 69
E: info@hondsrugcollege.nl
I: www.hondsrugcollege.nl

