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In deze wegwijzer geven wij jou zo veel mogelijk informatie die voor jou en voor je 
ouders van belang is, zodat we het schooljaar goed kunnen beginnen. Mocht je nog 
vragen hebben, neem dan gerust contact op met de teamleider van je leerjaar. De 
teamleiders zijn vanaf donderdag 1 september weer aanwezig en bereikbaar via  
e-mail. De e-mailadressen van de teamleiders kun je vinden op pagina 7.  
De school is vanaf woensdag 31 augustus weer telefonisch bereikbaar. 
 
Somtoday en Itslearning 
Met Somtoday kun je het lesrooster inzien, cijfers, aan- en afwezigheid en NAW-
gegevens. Dit kan via de website van Somtoday op een laptop of pc, maar ook op 
een mobiele telefoon via de leerling- of ouderapp van Somtoday. Aan het begin 
van het schooljaar informeren wij de nieuwe leerlingen en ouders hoe zij toegang 
krijgen tot Somtoday. Op de website van de school komt een handleiding te staan. 
Digitale leermiddelen zijn voor de leerlingen bereikbaar via de Elektronische 
Leeromgeving (ELO): ItsLearning. Ouders krijgen voor ItsLearning geen eigen inlog.  

ICT   
Ben je een nieuwe (brugklas)leerling? Dan krijg je tijdens de eerste schoolweek van 
je mentor te horen hoe je met behulp van een computer of smartphone je rooster 
in Somtoday kunt inzien en hoe je in de elektronische leeromgeving (ItsLearning) 
komt. Dit schooljaar werken alle brugklasleerlingen en leerlingen in leerjaar 2 met 
een eigen device dat je mee naar school neemt. De leerlingen uit de 3e  klassen 
havo en vwo maken ook gebruik van een eigen device. 
Wanneer je al een geschikte laptop in bezit hebt, kun je deze natuurlijk gebruiken.  
Mocht dat niet zo zijn dan bieden we je (ouders) de mogelijkheid om via school een 
device te bestellen. 
Uiteraard kunnen jij en je ouders ook een keuze maken bij een andere aanbieder. 
Voor de meest actuele informatie over de aanschaf van een device kun je terecht 
op onze site. 
 
Gebruik computers op school 
Je krijgt aan het begin van je loopbaan op onze school een brief van je mentor met 
daarin de inloggegevens voor het gebruik van de computers of laptop op school. 
Zonder deze gegevens kun je géén gebruik maken van de computer (of je eigen 
laptop) tijdens lessen, ook niet van de computers in de mediatheek. Gebruik je 
eigen koptelefoon of oordopjes bij de computers op school.  
 
 
 
 
  

https://www.dendron.nl/over-dendron/byod-onderwijs/
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Belangrijke data eerste periode schooljaar 2022-2023 
 
September 
1-2 sep  : boeken afhalen 
6 sep : kennismakingsochtend met klas en mentor voor alle leerjaren 
7 sep   : kennismakingsactiviteiten voor alle klassen 
8 sep   : start reguliere lessen leerjaar 2 t/m 6 
8 en 9 sep : vervolg kennismakingsactiviteiten voor brugklassen 
14-16 sep : werkweek vmbo BK4 
19-23 sep : werkweek vmbo VT4 
19-21 sep : werkweek vwo 5 
21 en 22 sep : werkweek havo 4 
20 sep  : algemene ouderavond alle brugklassen leerjaar 1 
26/27 sep  : start-/kennismakingsgesprekken alle leerjaren 
 
Oktober            
4/5 okt  : start-/kennismakingsgesprekken alle leerjaren 
12/13 okt  : start-/kennismakingsgesprekken alle leerjaren 
24-28 okt   : herfstvakantie 
 
November 
25 nov – 1 dec : toetsweek 
 
December 
2 dec   : extra toetsdag havo/vwo 
12-16 dec  : rapportvergaderingen en rapportuitreiking  
20 en 21 dec : driehoeksgesprekken (mentor-leerling-ouder) 
23 dec  : kerstviering 
26 dec – 6 jan : kerstvakantie 
 
De complete jaarplanning van het nieuwe schooljaar kun je vinden op onze website 
onder het kopje ‘Praktische info’. 
  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.studiehonk.nl/blog/eindspurt/&ei=a6KKVYjOLpDW7Qaqv7K4Dw&bvm=bv.96339352,d.bGg&psig=AFQjCNHpKHdUF8GWX6eYo0wDPxiQ05QTEQ&ust=1435235237450551
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Afhalen van de boeken: belangrijke richtlijnen  
Omdat het ieder jaar weer een enorme uitdaging is om de juiste boeken bij de 
juiste leerling te krijgen, verzoeken wij je dringend de volgende richtlijnen te 
volgen. 
 
1-2 september 
De boeken moeten door jullie worden afgehaald volgens het schema dat vermeld 
is op de website: www.dendron.nl. Mocht je zelf niet in de gelegenheid zijn de 
boeken af te halen op het geplande tijdstip, zorg dan voor een vervanger.  
 
Let op! De boekenpakketten zijn vooral voor een brugklasser behoorlijk zwaar. 
 
Controleren en melden na ontvangst van het boekenpakket 
Iedereen krijgt een boekenlijst op naam met daarop de boeken die hij/zij nodig 
heeft. Op de boekenlijst staat: het vak, de titel, ISBN-code en interne code.  
Er wordt per leerling een boekenpakket gemaakt.  
 
Samen met een medewerker van het boekenfonds controleer je de boekenlijst met 
de ontvangen boeken. 
Zijn er dingen die niet kloppen, dan meld je je meteen bij een medewerker van het 
boekenfonds en noteer dit je dit op de boekenlijst. 
Na controle zet je een handtekening op de boekenlijst en lever je het in bij de 
aangegeven medewerker. 
 
Na ontvangst kaft je thuis de boeken. Bovendien schrijf je je naam en klas in de 
stempelafdruk voorin de boeken. 
 
Voor eventuele vragen over het boekenpakket kun je een mail sturen naar 
boekenfonds@dendron.nl.  
 
Verdere mededelingen over het boekenfonds 
Mochten er één of meerdere boeken ontbreken in je pakket en je hebt dit 
genoteerd op de boekenlijst dan worden er onmiddellijk nieuwe exemplaren 
besteld. Zodra het boek/de boeken dan beschikbaar zijn krijg je via je school e-
mailadres bericht dat het betreffende boek/de betreffende boeken afgehaald 
kan/kunnen worden in B38B (ruimte achter de receptie) Je dient het boek dan 
binnen 2 weken op te halen.  
Indien er niets op de boekenlijst staat genoteerd en er blijken achteraf toch boeken 
te ontbreken, zullen deze alsnog besteld worden maar wordt per boek de 
nieuwprijs in rekening gebracht! 
 
 
 

http://www.dendron.nl/
mailto:boekenfonds@dendron.nl
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Let op! De boekenpakketten zijn vooral voor een brugklasser behoorlijk zwaar. 
 
Lesdag 
Een lesdag loopt tot 16.40 uur. Maak voor die tijd dus geen afspraken voor 
bijvoorbeeld muzieklessen, sport of bijbaantje. Je lesrooster kan in de loop van het 
schooljaar veranderen. Tijd die eerst vrije tijd was kan schooltijd worden en 
andersom.  
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Programma eerste schoolweek  
 
Leerjaar 1 
Maandag 5 september Geen activiteiten 
Dinsdag 6 september Kennismakingsochtend met klas en mentor + toelichting 

programma woensdag 
Start om 08.15 uur tot ongeveer 11.30 uur 
Meenemen: pen, papier en laptop 

Woensdag 7 september Kennismaking deel II 
Ochtend- en middagprogramma. Verdere informatie hierover 
volgt op 6/9. 

Donderdag 8 september Kennismaking deel III 
Ochtend- en middagprogramma. Verdere informatie hierover 
volgt op 6/9. 

Vrijdag 9 september  Kennismaking deel IV 
Sportdag en afsluiting.  Verdere informatie hierover volgt op 6/9. 

 
Leerjaar 2 
Maandag 5 september Geen activiteiten 
Dinsdag 6 september Kennismakingsochtend met klas en mentor + toelichting 

programma woensdag 
Start om 08.15 uur tot 10.00 uur 
Meenemen: pen, papier en laptop 

Woensdag 7 september Kennismakingsactiviteiten bij FEC Sevenum.  
Indeling en tijden van de groepen worden 6/9 bekend gemaakt. 

Donderdag 8 september Reguliere lessen 
Vrijdag 9 september  Reguliere lessen  

 
Leerjaar 3 
Maandag 5 september Geen activiteiten 
Dinsdag 6 september Kennismakingsochtend met klas en mentor + toelichting 

programma woensdag 
Start om 8.15 uur tot  10.00 uur 
Meenemen: pen, papier en laptop (alleen havo/vwo 3) 

Woensdag 7 september 
 

Introductieactiviteiten op sportvelden Wittenhorst 
Indeling en tijden van de groepen worden dinsdag 6/9 bekend 
gemaakt. 
Je komt deze dag in sportkleding naar de sportvelden. 
Je brengt zelf iets te drinken mee. 
Voor eten wordt gezorgd 

Donderdag 8 september Reguliere lessen 
Vrijdag 9 september  Reguliere lessen  
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Leerjaar 4  
Maandag 5 september Geen activiteiten 
Dinsdag 6 september Kennismakingsochtend met klas en mentor + toelichting 

programma woensdag 
Start om 10.00 tot 11.45 uur 
Meenemen: pen en papier 

Woensdag 7 september Introductieactiviteiten op sportvelden Dendron 
Indeling en tijden van de groepen worden dinsdag 6/9 bekend 
gemaakt. 
Je komt deze dag in sportkleding naar de sportvelden. 
Je brengt zelf iets te drinken mee. 
Voor eten wordt gezorgd 

Donderdag 8 september Reguliere lessen 
Vrijdag 9 september  Reguliere lessen  

 
Leerjaar 5 HAVO/VWO 
Maandag 5 september Geen activiteiten 
Dinsdag 6 september Kennismakingsochtend met klas en mentor + toelichting 

programma woensdag 
Start om 10.00 tot 11.45 uur 
Meenemen: pen en papier 

Woensdag 7 september Limburgs Uitje met afsluitend een frietje 
Indeling en tijden van de groepen worden dinsdag 6/9 bekend 
gemaakt.  

Donderdag 8 september Reguliere lessen 
Vrijdag 9 september  Reguliere lessen  

 
Leerjaar 6 VWO 
Maandag 5 september Geen activiteiten 
Dinsdag 6 september Kennismakingsochtend met klas en mentor + toelichting 

programma woensdag 
Start om 10.00 tot 11.45 uur 
Meenemen: pen en papier 

Woensdag 7 september 12.30 uur: Picknick 
14.00-16.00 uur: Waterski en vlot bouwen 

Donderdag 8 september Reguliere lessen 
Vrijdag 9 september  Reguliere lessen  
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Teamleiders 
Alle teamleiders zijn weer bereikbaar vanaf donderdag 1 september via 
onderstaand e-mailadres of via het centrale telefoonnummer 077–3970880. 
 
Kristel Gubbels  alle brugklassen en havo/vwo 2 k.gubbels@stichtinglvo.nl 
Mano Pallandt  vmbo BK 2-3-4     m.pallandt@stichtinglvo.nl 
Fried Hanraets  vmbo T 2-3-4     f.hanraets@stichtinglvo.nl 
Vicky Thijssen  havo 3-5 en vwo 3-6    v.thijssen@stichtinglvo.nl 
Jos van der Donk  havo 3-5 en vwo 3-6    j.vanderdonk@stichtinglvo.nl 
 
Schooljaarkaart 
Aan het begin van het schooljaar krijg je een schooljaarkaart van je mentor 
uitgereikt. Hierop staat de meest relevante informatie van de school.  
Meer informatie, onder andere de schoolgids, kan je ook vinden op 
www.dendron.nl. 
 
Leerlingenpasje 
Iedere leerling heeft/ontvangt een leerlingenpasje, dat je altijd bij je hebt. Deze 
leerlingenpas wordt voor twee doeleinden gebruikt: identificatie (foto, 
leerlingennummer, geboortedatum en afdeling) en uitleenregistratie in de 
mediatheek. Bij verlies, schade of diefstal meld je je bij de servicedesk.  
Voor de vervanging van de leerlingenpas wordt € 7,50 in rekening gebracht.  
 
Huur kluisjes  
Als je nog geen kluisje huurt, kan je dit alsnog regelen. Voor alle brugklasleerlingen 
wordt dit centraal geregeld aan het begin van het schooljaar. De huur bedraagt  
€ 13,00 per jaar. Bij verlies van de sleutel kan tegen een vergoeding van € 13,00 
een nieuwe sleutel worden aangevraagd.  
Voor vragen over het huren van een kluisje kan je je wenden tot de heer  
L. Thijssen. Hij is vanaf woensdag 7 september dagelijks bereikbaar van 08.00 – 
12.00 uur en van 13.00 – 15.45 uur. 

mailto:k.gubbels@stichtinglvo.nl
mailto:m.pallandt@stichtinglvo.nl
mailto:f.hanraets@stichtinglvo.nl
mailto:v.thijssen@stichtinglvo.nl
mailto:j.vanderdonk@stichtinglvo.nl
http://www.dendron.nl/
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Fiets- en scooterstalling  
Brugklasleerlingen kunnen de fiets stallen in de junior kelder, deze ligt aan de 
achterkant van het junior college. De overige klassen kunnen de fiets in de grote 
fietsenkelder zetten of op het schoolplein in de fietsrekken. 
Scooters worden gestald in de daarvoor bestemde stalling bij de zij-ingang van het 
schoolplein. De leerlingen schakelen hun motor van de scooter of brommer uit, 
nadat zij door de poort zijn gegaan en nemen deze aan de hand mee naar de 
stalling. Ze rijden niet met de scooter of brommer op het schoolplein. Dit voorkomt 
verstoring van de lessen door geluidsoverlast. De leerlingen blijven zelf 
verantwoordelijk voor hun scooter of brommer en de school kan geen 
aansprakelijkheid aanvaarden voor het verlies van en/of schade aan privé-
eigendommen. 
 
Regels omtrent ziekmelden  
Ben je ziek? Dan melden je ouder(s)/verzorger(s) je telefonisch (op 
telefoonnummer (077-3970880) of via de ouderapp van Somtoday ziek vóór 09.00 
uur. Mocht je langer dan 1 dag ziek zijn, dan moet er opnieuw gebeld worden. Als 
een leerling afwezig blijkt, maar niet meer als ziek in Somtoday is geregistreerd en 
de ouder(s)/verzorger(s) hebben niet opnieuw gebeld, wordt de leerling als 
‘ongeoorloofd absent’ geregistreerd. 
Ziekteverzuim tijdens toetsweken, schoolonderzoek en examen moet door de 
ouder(s)/verzorger(s) mondeling en schriftelijk gemeld worden binnen 24 uur. 
Wanneer je tijdens schooltijden ziek bent en naar huis wilt, wordt dat geregeld via 
de receptie. Alvorens je naar huis kunt gaan, belt de receptie met één van de 
ouder(s)/verzorger(s). Dan wordt afgesproken of je zelf naar huis gaat of opgehaald 
wordt. 
Als je meerderjarig bent kun je het nakomen van de plichten van je 
ouder(s)/verzorger(s) overnemen, als zij een verklaring hebben ondertekend 
waarin rechten en plichten van meerderjarige leerlingen zijn geregeld. 
Ben je ziek gemeld en daardoor langdurig afwezig, dan kan de schoolarts 
ingeschakeld worden. De leerlingcoördinator zal in deze gevallen altijd contact 
opnemen met je ouder(s)/verzorger(s). 
 
Leesbevordering op het Dendron  
Van elke leerling wordt verwacht dat hij/zij lid is van BiblioNu, de openbare 
bibliotheek Horst aan de Maas en Venray. Lidmaatschap is gratis t/m 17 jaar en 
zolang je hier op school zit (op vertoon van je Dendron-schoolpas). 
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Agenda 
Brugklasleerlingen, tweede- en derdeklassers hoeven geen agenda aan te schaffen. 
Zij ontvangen de Dendron Plan Agenda. Deze agenda biedt leerlingen veel 
overzicht, structuur en uniformiteit. Leerlingen krijgen de agenda uitgereikt tijdens 
de eerste lesweek.  Alle leerlingen in de bovenbouw havo-vwo werken met een 
papieren agenda. Deze agenda schaf je zelf aan. In deze agenda dient voldoende 
ruimte te zijn om je huiswerk op te schrijven/in te plannen. Mocht je gebruik willen 
maken van de Dendron planagenda dan kun je deze via school kopen. 
 
Boodschappenlijst voor de brugklassen  
Een stevige schooltas / rugzak 
Etui met de volgende inhoud: 

• minimaal 2 blauwe pennen 
• 1 rode pen 
• 1 groene pen 
• 1 zwarte pen 
• markeerstiften (geel) 
• schaar 
• plakstift 
• geodriehoek 
• stevige passer. 

Wat heb je verder nodig: 
• een rekenmachine (voorkeur TI-30XB Multiview) 
• een setje snelhechters (worden uitgereikt tijdens de mentorles) 
• oordopjes/koptelefoon 

Schriften: 
• minimaal 5 kleine gelinieerde schriften (A5) 
• minimaal 5 grote gelinieerde schriften (A4) 
• minimaal 3 grote geruite schriften (A4), grote ruit (10 mm). 
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Leer- en hulpmiddelen voor alle leerlingen (zelf aanschaffen) 
 
Rekenapparatuur   

• HAVO4 en VWO4: grafische rekenmachine  
(voorkeur TI-84 Plus CE-T). 

 
Materiaal kunstvakken beeldend 
Bij het vak kunstvakken beeldend (KVb) wordt een gevulde etui verstrekt voor  
€ 8,95 met  o.a. kleur- en tekenpotloden, penselen, gum, slijper en een fineliner 
van goede kwaliteit. 
 
Gymkleding 
Tijdens de gymlessen draag je een onbedrukt wit T-shirt en korenblauwe broek.  
De kleding en de schoenen kunnen op school alleen worden gekocht op  
donderdag 1 september en vrijdag 2 september, tijdens het afhalen van de boeken. 
Sport 2000 Venray is dan aanwezig in de hal bij de grote aula en bieden de 
volgende artikelen aan volgens onderstaande (gereduceerde) prijzen. 
Technisch wit sportshirt , onbedrukt                        € 12,50 
Blauwe HUMMEL sportbroek              € 12,50. 
Deze producten zijn ook altijd bij Sport2000 in Venray te koop. 
Verder krijgen alle leerlingen/ouders bij bezoek aan de winkel 10% korting op 
vertoon van het schoolpasje. 
 
Leer- en hulpmiddelen voor beroepsgerichte opleidingen  
De kleding, veiligheidsschoenen en gereedschappen voor de afdeling Bouwen, 
Wonen en Interieur (BWI) en afdeling Produceren, Installeren en Energie (PIE) 
worden door de docent en/of de leverancier tijdens de praktijklessen verstrekt. 
Voor de leerlingen van het vakcollege techniek in leerjaar 2 (VL2/VB2) zal dit zijn na 
de eerste periode als ze hun definitieve keuze hebben gemaakt tussen de 
afdelingen BWI en PIE.  Hieronder de richtprijzen voor de afdelingen: 

• BWI leerjaar 2, 3 en 4: 
gereedschap en werkkleding worden verrekend in 3 gelijke termijnen van  
€ 52,50. Het totale bedrag bedraagt dus € 157,50.  

• PIE leerjaar 2, 3 en 4: 
schuif-/rolmaten € 34,00 
veiligheidsschoenen € 24,00 
veiligheidsbril € 7,00.  
De richtprijzen voor PIE worden in 1 termijn in leerjaar 3 verrekend. 

De kleding voor de afdeling PIE wordt klassikaal verstrekt door de docent (gratis 
vanwege sponsoring door diverse bedrijven). 
Genoemde bedragen zijn onder voorbehoud. 
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De tegemoetkoming in de studiekosten 
Alle informatie over de tegemoetkoming in de studiekosten is te vinden op  
www.ib-groep.nl. 
 
Stichting Leergeld 
Stichting Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 
jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen, die door gebrek aan middelen 
niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes. Ouders of verzorgers van deze 
kinderen kunnen een beroep doen op hulp van de lokale Stichting Leergeld indien 
zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen 
betalen.  
Meer informatie kunt u vinden op: http://www.leergeldhorstaandemaas.nl/  
 
Ouderraad 
De ouderraad  bespreekt onderwerpen die in de relatie tussen school, 
ouders/verzorgers en leerlingen van belang zijn. De vergaderingen zijn openbaar 
voor ouders en leerlingen. 
 
Wat doet de ouderraad? 

• De ouderraad staat achter de missie van de school: “Het Dendron College is 
een persoonlijke school, waar onderwijs wordt gegeven van hoogwaardige 
kwaliteit voor iedereen op maat”. 

• Aansluitend bij de missie van school stelt de ouderraad zich ten doel 
medewerking te verlenen aan het creëren van een stabiel, gezonde, veilige en 
gezellige leeromgeving voor leerlingen.  

• De ouderraad heeft een ondersteunende en adviserende rol en participeert in 
de medezeggenschapsraad. Ook vindt overleg plaats met de leerlingenraad. 

• Een aantal keren per jaar hebben wij ouderraadoverleg, in het bijzijn van een 
directielid. Daarbij nodigen wij sprekers (intern/extern) uit om bepaalde 
onderwerpen nader toe te lichten, zoals pedagogisch plan en veiligheid. 

• De ouderraad is ook actief binnen een aantal commissies, zoals gezonde school 
en boekenfonds. 

• De ouderraad denkt samen met leerlingen en leerkrachten mee over het 
thema onderwijsvernieuwing. Hoe komen we tot onderwijs dat de leerlingen 
boeit en inspireert, waarbij er persoonlijke aandacht is en waarbij leerlingen 
serieus genomen worden en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen 
ontwikkeling? Het resultaat hiervan is dat komend jaar verder gewerkt zal 
worden aan een aantal concrete punten zoals: ‘betere leerplekken’, ‘meer 
aandacht voor loopbaanoriëntatie’ en ‘flexibeler onderwijs’. Meer weten of 
meepraten? Informeer bij de ouderraad. 

http://www.ib-groep.nl/
http://www.leergeldhorstaandemaas.nl/
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• Een afvaardiging van de ouderraad neemt deel aan regulier overleg Nix18 
tussen gemeente, politie, synthese en andere scholen in onze gemeente over 
gebruik van alcohol en drugs. 

Voor meer informatie over de ouderraad: 
https://www.facebook.com/OuderraadDendronCollege 

Ouders/verzorgers zijn van harte welkom om aan te sluiten bij de ouderraad, met 
name uit de kerkdorpen. Heeft u vragen, interesse om een vergadering bij te 
wonen, mee te helpen bij het boekenfonds of lid te worden van de ouderraad, 
stuur een mail naar: ouderraad@dendron.nl  

 
SOOOOL 10-14 
 

SOOOOL 10-14 is een ‘tienercollege’, een school voor 
leerlingen van 10 tot 14 jaar, waarin de leerbehoefte of 
ontwikkelbehoefte van de leerling voorop staat. De school is 
een samenwerking tussen Dynamiek, Yuverta en het Dendron 

College. In het nieuwe schooljaar komen er 28 nieuwe leerlingen naar het Dendron 
College voor SOOOOL10-14. Ze zitten dan in groep 7 of 8, maar starten in 
september al met het tienercollege. Er stromen leerlingen uit de regio in van alle 
niveaus. Het totaal aantal leerlingen op het tienercollege is 70. Deze leerlingen 
krijgen les in het junior college.  
Voor meer informatie kun je terecht op onze website: www.sooool10-14.nl, of bij 
de teamleider Dorien Stals d.stals@stichtinglvo.nl  
 

TaalRijk  
 
                                     is een school voor leerlingen tussen de 11,5 en 18 jaar die de 
Nederlandse taal nog moeten leren voordat ze naar een andere school kunnen 
gaan. Ook leren ze hoe de Nederlandse samenleving eruit ziet en wat de gebruiken 
zijn. Verder wordt aandacht besteed aan rekenen en wiskunde, sport, 
handvaardigheid en tekenen, loopbaanoriëntatie en Engels.  
De leerlingen die TaalRijk bezoeken, zijn met name kinderen die gevlucht zijn, maar 
ook kinderen van arbeidsmigranten. Op TaalRijk krijgen ze gelegenheid om ‘te 
landen’ in Nederland, en na twee jaar zijn de meeste leerlingen klaar om over te 
stappen naar het reguliere onderwijs. 
De lessen van TaalRijk worden gegeven in een deel van het Junior College, en de 
lestijden zijn van 09:05 tot 14:55 uur, woensdag van 09.05-11.55 uur. Er wordt 
gewerkt aan het intensiveren van de samenwerking tussen TaalRijk en het Dendron 
College.  

https://www.facebook.com/OuderraadDendronCollege
mailto:ouderraad@dendron.nl
http://www.sooool10-14.nl/
mailto:d.stals@stichtinglvo.nl
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We vinden het belangrijk dat leerlingen van én met elkaar kunnen leren en dat ze 
daardoor meer respect en begrip krijgen voor elkaar. Dit is een wezenlijk deel van 
de integratie en daarom van groot belang. 
Wil je meer weten van TaalRijk? Maak gerust een afspraak om een keer een kijkje 
te nemen. Je kunt contact opnemen met  de coördinator Sanne Nijsten, 
s.nijsten@stichtinglvo.nl. Bij TaalRijk wordt iedereen met open armen ontvangen! 

mailto:s.nijsten@stichtinglvo.nl

	Een lesdag loopt tot 16.40 uur. Maak voor die tijd dus geen afspraken voor bijvoorbeeld muzieklessen, sport of bijbaantje. Je lesrooster kan in de loop van het schooljaar veranderen. Tijd die eerst vrije tijd was kan schooltijd worden en andersom.

