
woensdag 13 januari 2021
Informatie over het voortgezet onderwijs

Gelieve camera en microfoon uit te 
zetten voor optimale presentatie



Even voorstellen!

 Natalie Visser:
n.visser@dendron.nl

 Rick Janssen
rick.janssen@dendron.nl



Wat gaat er allemaal veranderen?

 Nieuwe klasgenoten
 Niet meer de grootste
 Verschillende docenten
 Nieuwe vakken
 Misschien verder fietsen
 Huiswerk





De mentor/coach

 Is het eerste aanspreekpunt voor ouders
 Houdt wel en wee van de leerlingen bij
 Biedt begeleiding en ondersteuning
 Geeft een of meerdere lessen aan de klas



Advies basisschool

 Vmbo
- Basisberoepsgerichte leerweg
- Kaderberoepsgerichte leerweg
- Theoretische leerweg

 Havo
 Vwo
 Vwo+



Verschillende schooltypen
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Verschillen in onderwijsaanbod

 Afdelingen vmbo-basis en kader:
- PIE: Produceren, Installeren, Energie
combinatie metaal en elektrotechniek
- BWI: Bouwen, Wonen, Interieur
timmeren, ontwerpen, metselen, 
interieurbouw, meubels maken
- M&D: Mens en Dienstverlening
werkplekken zoals restaurant, 
sportcentrum, kindcentrum en 
ouderenzorg

Pas aan het eind van de brugklas maak je een 
keuze.











Kader-theoretische leerweg

 Extra vakken zoals aardrijkskunde, 
geschiedenis, levensbeschouwing en 
muziek

 Meer theorie, dus een goede voorbereiding 
op mbo-niveau 4 of havo



Havo en vwo

 Wetenschap en techniek
 IBC: International Business College (havo)

Ondernemerschap, economische 
sector, 20-80 learning.

 Cambridge Engels (havo/vwo)
 Science: excellentieprogramma (vwo), 

masterclasses (vwo), deelname olympiades 
(havo/vwo)







Vwo+

 Extra uitdaging
 Projecten
 Leren op maat
 Individuele leerroute
 Op niveau in de 

regio/wereld



Overige activiteiten / extra’s

 Dendron TV
 Kunstklas
 Muziektheaterklas
 Virtual Reality
 Sportklas
 Internationalisering
 Kerstviering



Extra ondersteuning

 Thuislokaal
 Extra begeleiding voor dyslectische 

kinderen
 OLC: open leercentrum
 DCU: Dendron College Uur
 Studeerlokaal
 LOB: Loopbaanontwikkeling 

en begeleiding
 De leerlingcoördinator
 Sociale vaardigheidstraining
 Trans
 Spettertraining 



Je thuis voelen bij ons

 Aangeven bij welke 2 vrienden of 
vriendinnen je in de klas wil komen

 Meeloopdag
 Kennismakingsmiddag
 Introductieweek
 Bebofeest





Waarom het Dendron College?

 Vriendelijke school met betrokken mentoren 
en docenten

 Ouder-enquête door de ouderraad: positief 
over de leerresultaten en begeleiding

 Ruime keuze in onderwijsaanbod
 Veel aandacht voor sociale ontwikkeling



Belangrijke data

 Meeloopdag: 26 februari (onder 
voorbehoud)

 Open huis: 4 februari (online)
 Aanmeldingsavonden: 8 en 9 maart
 Kennismakingsmiddag: 23 juni



Sociale media en website

 Volg het Dendron College ook online!

Facebook.com/DendronCollege

Instagram.com/Dendron_College

www.dendron.nl



Tot slot

 Wanneer u nog vragen heeft 
kunt u mailen naar 
brugklas@dendron.nl

 Of bezoek onze website: 
www.dendron.nl

mailto:brugklas@dendron.nl
http://www.dendron.nl/
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