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Postadres
Postbus 190

9640 AD Veendam

Tel. (0598) 36 46 56

Hoofdlocatie
Raadsgildenlaan 1

9646 AA Veendam

Locaties
Raadsgildenlaan 11

9646 AA Veendam 

Jan Salwaplein 2

9641 LA Veendam

Tel. (0598) 61 23 11

J.G. Pinksterstraat 26 

9641 AX Veendam

Parallelweg 25

9641 KG Veendam

Winkler Prins
oPenbare school voor voortgezet  

onderWijs veendam

brochure  groeP 8
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Locatie Raadsgildenlaan 1,  
hoofdlocatie
•   deelschool brugjaar, 1e klassen gymnasium, 

atheneum, havo, mavo, kader, basis
•   deelschool kader/basis, 2e klas
•  deelschool mavo, klas 2 t/m 4

Locatie Pinksterstraat 26
•   deelschool vwo (atheneum en  

gymnasium), klas 2 t/m 6
•  deelschool havo, klas 2 t/m 5
•   deelschool kader/basis, beroepsrichting 

zorg & welzijn klas 3 t/m 4

Locatie Raadsgildenlaan 11
•   deelschool kader/basis,  

de beroepsrichtingen techniek en  
economie, klas 3 t/m 4

Locatie Jan Salwaplein 2
•    deelschool praktijkonderwijs, 

klas 1 t/m 6

Locatie Parallelweg 25
•   Time Out tussenvoorziening

locaties
De verdeling van de  
deelscholen over de 
locaties  is als volgt:
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Welkom oP Winkler Prins!
BESTE AANSTAANDE BRUGKLASSER,  
GEACHTE OUDER(S)/VERZORGER(S),

Volgend jaar verlaat jij de basisschool en staat u als ouder(s)/
verzorger(s) samen met uw kind voor de keuze van de school 
voor voortgezet onderwijs. Wij vinden het als Winkler Prins 
erg belangrijk dat uw zoon of dochter zich op de nieuwe 
school thuis voelt en er met plezier naar toe gaat. Het leren 
gaat dan gewoon gemakkelijker.

WAAR MOGEN JULLIE OP REKENEN BIJ WINKLER 
PRINS?

Een warm klimaat
Jongeren gaan graag naar Winkler Prins. Ze komen uit de 
gemeenten Veendam, Menterwolde, Pekela, Aa & Hunze, 
Hoogezand-Sappemeer en uit enkele verderop gelegen 
gemeenten. We bieden een warm klimaat met een positieve, 
uitdagende, plezierige en goed gestructureerde leeromgeving. 
Onze huidige brugklassers vertellen graag hoe zij onze school 
ervaren.

Een breed onderwijsaanbod
Je kunt bij Winkler Prins terecht voor gymnasium tot en met 
praktijkonderwijs en voor een groot aanbod in profielen en 
beroepssectoren. In het brugjaar geven we pluslessen voor alle 
brugklassers en het vak science voor vwo- en havoleerlingen. 
Daarnaast zijn er steunlessen voor als je wel wat extra hulp 
kunt gebruiken. Ook is er een mogelijkheid voor huiswerk-
begeleiding voor leerlingen die de overgang van het basis-
onderwijs naar het voortgezet onderwijs lastig vinden. Er is 
veel diversiteit in het vakkenaanbod en je kunt als leerling 
aan verschillende buitenschoolse activiteiten deelnemen.

Hoge kwaliteit
Uit tevredenheidsonderzoeken onder ouders en leerlingen 
blijkt dat Winkler Prins positief scoort op onder andere 
veiligheid, sfeer en examenresultaten. We halen hoge 
onderwijsrendementen. Dit blijkt uit de instroom-, door-
stroom- en slagingspercentages. De Inspectie voor het 
Voortgezet Onderwijs beoordeelt ons dan ook als een 
zogenaamde ‘groene school’ en geeft ons een dikke voldoen-
de. Daar zijn we blij mee, maar we blijven ons inzetten om 
van goed naar beter te gaan.  
Op www.onderwijsinspectie.nl en op www.winklerprins.nl 
onder ‘Onze school > Inspectie en resultaten’ zijn de resulta-
ten van onze en andere scholen in te zien en te vergelijken.

Goede begeleiding
Winkler Prins biedt een ruime ondersteuningsstructuur. Veel 
scholen in Nederland hebben intussen onze zorgstruc- tuur 
overgenomen. Ons school ondersteuningsplan is te vinden op 
www.winklerprins.nl in het infocentrum.

Tot slot
We hebben één van de modernste vmbo-scholen voor 
techniek en economie in Oost-Groningen. Daar zijn we trots  
op. Samen met de gemeente werken we verder aan de 
ontwikkeling van het Leer- en Sportpark Winkler Prins.

We helpen jullie graag in de keuze voor het voortgezet 
onderwijs. Op Winkler Prins zit je in ieder geval goed.

Met vriendelijke groet,
namens de medewerkers van de school,  
Ineke Jager, 
directeur brugjaar  
december 2018
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Winkler Prins nodigt je uit

OPEN HUIS VOOR AANSTAANDE  
BRUGKLASSERS, RAADGILDENLAAN 1
Op woensdag 16 januari 2019 is er van 16.00 uur tot 20.00 uur 
Open Huis op Winkler Prins aan Raadsgildenlaan 1, 11 en de 
Pinksterstraat. Het is leuk, het bruist en het is altijd heel gezellig. 
Je vader, moeder, opa, oma, vriend of vriendin: ze mogen allemaal 
meekomen om te kijken en de sfeer te proeven.

OPEN HUIS PRAKTIJKSCHOOL,  
JAN SALWAPLEIN 2
Op woensdag 3 april 2019 is er van 18.00 uur tot 
20.00 uur Open Huis op de praktijkschool van 
Winkler Prins. Jij bent, samen met je vader, 
moeder en andere mensen die belangrijk voor jou 
zijn van harte welkom om de school te bekijken.
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Wat je ook kunt, zoekt of wilt, bij ons kun je alle 
kanten op. Of je nu in de praktijk wilt leren of op 
zoek bent naar een goede opleiding om naar de 
universiteit te gaan, wij kunnen alles bieden.
We zetten de opleidingen even voor je op een rijtje.

 § zesjarig vwo: gymnasium en atheneum
 § vijfjarig havo
 § vierjarig mavo
 § vierjarig vmbo met kaderberoeps- en basisbe-

roepsopleiding techniek, economie, zorg & 
welzijn

 § vierjarig of zesjarig praktijkonderwijs.

DE BEST PASSENDE ROUTE 
VANAF HET EERSTE JAAR
Een school met alle onderwijskundige mogelijkheden heeft veel 
voordelen. Je kunt de leerroute volgen die het beste bij jou past. 
Het eerste jaar leer je problemen oplossen, een eigen mening 
vormen en samenwerken met anderen. Ook leer je hoe je het beste 
kunt leren. Naast de wettelijk verplichte vakken, vullen wij ook zelf 
een deel in, waardoor we het onderwijsaanbod breder maken.  
In het eerste jaar bespreken we regelmatig of het advies van de 
basisschool nog steeds juist is. Indien nodig kun je na het eerste 
jaar bijvoorbeeld overstappen naar een andere leerroute die toch 
beter bij je past. Aan het einde van het brugjaar helpen wij je op 
weg met een gericht advies voor het tweede jaar. 

onderWijskundige mogelijkheden

havo

wo hbo
mbo

niveau 3+4

Onderwijsstructuur - leerroutes

mbo
niveau 2+3+4

arbeidsmarkt
entreeopleiding

havo

havo

havo

mavo

mavo

mavo

kader   basis

kader   basis

kader   basis

pro

pro

pro

pro

pro

gym   ath

gym   ath

gym   ath

gym   ath

gym   ath

6e jaar

Na de
Winkler Prins

3e jaar

5e jaar

2e jaar

4e jaar

havo mavo kader   basis progym   ath1e jaar



JE HELE OPLEIDING OP DE WP
Wanneer je leerprestaties veranderen, kun je soms 
tussentijds van leerroute veranderen. Stel, je gaat steeds 
beter presteren. Je bent dan misschien beter op je plek 
in een andere leerroute. Dit kan ook als het iets 
minder gaat. Bij ons blijf je dan niet automatisch 
zitten, maar kun je een andere route volgen. Het 
voordeel is dat je dan niet naar een andere school 
hoeft, maar gewoon op Winkler Prins blijft. Ook na 
het behalen van een diploma, kun je – onder bepaalde 
voorwaarden – bijvoorbeeld alsnog van mavo naar 
havo of van havo naar vwo.   REIDEND 

Winkler Prins is organisatorisch 
verdeeld in zes deelscholen. Elke 
deelschool heeft een eigen directeur, 
meerdere coördinatoren, leerlingbege-
leiders en een eigen kernteam 
docenten. De grootte van de klassen 
varieert. Is er meer begeleiding nodig? 
Dan zijn de klassen kleiner. Je kunt 
een deelschool zien als een ‘school in 
de school’. Een deelschool biedt één 
of meer leerroutes.  

PLAATSING
Als je van de basisschool komt, word 
je op grond van het advies van de 
basisschool geplaatst in het brugjaar  
op de plek die het beste bij je past. 

Dit sluit in principe aan bij het advies 
van de directeur van je basisschool. 
Binnen het brugjaar zijn er niveau-
groepen voor vwo (gymnasium, 
atheneum), havo, mavo, kader en 
basis en bieden we je de mogelijkheid 
om op twee niveaus onderwijs te 
volgen. 
Krijg je een advies voor praktijk-
onderwijs, dan ga je naar de praktijk-
school op de locatie Jan Salwaplein.

DE GEBOUWEN
Winkler Prins is een moderne, 
kleurrijke school met veel faciliteiten. 
Het eerste jaar van je opleiding zit je 
aan de Raadsgildenlaan 1. Samen met 

leeftijdsgenoten wen je in een 
beschermde omgeving aan je nieuwe 
situatie. De hele eerste etage is voor 
het brugjaar gereserveerd. Vanaf het 
tweede jaar ga je – afhankelijk van je 
opleiding – mogelijk naar een ander 
gebouw. Leerlingen die praktijk-
onderwijs volgen, krijgen hun lessen 
op de praktijkschool aan het Jan 
Salwaplein.

Kun je door omstandigheden een 
tijdje de gewone lessen niet volgen, 
dan kun je naar Time Out aan de 
Parallelweg, onze tussenvoorziening. 

indeling  in deelscholen

9
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groeimodel - brugjaar

Instroom 
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Groeimodel - voorbeeld Mavo 1 klas
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* Leerlingvolgsysteem
* Plaatsingswijzer©

• Concrete leerdoelen 
per onderwijsniveau

• RTTI maakt de leerprocessen 
van leerlingen inzichtelijk 

• Leerlingen en ouders beschikken
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aan een periode.

• Inzicht in leerdoelen van een
hoger niveau 
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Groeimodel-brugjaar 
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* Leerlingvolgsysteem
* Plaatsingswijzer©

VMBO-basis

Instroom
Brugjaar

VMBO-basis

VMBO-kader

Leerstofaanbod
en Toetsing

VMBO-basis

VMBO-kader

VMBO-kader VMBO-Kader

Mavo

VMBO-kader

Mavo

Vervolgonderwijs
klas 2

Havo Havo

Atheneum

Havo

Atheneum

Mavo Mavo

Havo

Mavo

Havo

Atheneum Atheneum Atheneum

Gymnasium Gymnasium Gymnasium



leren door iets leuks te doen!
Iets leuks doen en er ook nog van leren? Dat kan bij ons tijdens de leerprojecten en excursies. Deze zijn 
altijd onderdeel van het onderwijsprogramma. Daarnaast kun je in je vrije tijd meedoen aan verschillende 
activiteiten. Je kunt meedoen aan talentenjachten, kennismaken met andere sporten, muziek maken,  
je inzetten voor goede doelen of in de leerlingenraad gaan zitten.

WINKLER PRINS HARMONIE
Wat te denken van ons schoolorkest, de Winkler Prins 
Harmonie? Het orkest bestaat al sinds 1977 en treedt 
regelmatig op in binnen- en buitenland. Vind je muziek 
maken leuk? Tijdens het Open Huis kun je alle informatie 
krijgen over het meespelen in ons orkest.

SPORT
De hele dag stilzitten is niet leuk en ook niet gezond. 
Daarom vinden wij het heel belangrijk dat je beweging 
krijgt. Naast de lessen lichamelijke opvoeding zijn er 
sport- en speldagen, schoolkampioenschappen, sportuitwis-
selingen met Duitsland, wedstrijden en competities. 

12
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Wij vinden het belangrijk jou goed te begeleiden. Stel, je hebt moeite met leren leren. Ook privé kan het soms niet 
zo lekker gaan, waardoor je wat meer aandacht nodig hebt. Wij bieden je dan een extra steuntje in de rug.  
De mentor helpt je hiermee verder, in overleg met je ouders of verzorgers.

ONDERSTEUNING OP BASIS  
VAN LEERRENDEMENT 
Niet iedere leerling heeft hetzelfde niveau of hetzelfde 
tempo. Daarom biedt Winkler Prins extra ondersteuning 
aan leerlingen die dit nodig hebben. De toelatingscommis-
sie van Winkler Prins bekijkt of je in aanmerking komt 
voor deze extra ondersteuning. Zij gebruikt hiervoor de 
informatie van de basisschool in de Plaatsingswijzer en het 
onderwijskundig rapport. Wanneer er sprake is van een 
zekere leerachterstand heb je extra ondersteuning nodig. 
Met name de resultaten op begrijpend lezen en rekenen 
zijn belangrijk voor het vaststellen van extra ondersteu-
ning. Je kunt dan via de steunlessen extra begeleiding 
krijgen.

GEZOND EN VEILIG
Wij willen jou een gezonde en veilige school bieden.  
Jij moet je bij ons op je gemak voelen en met plezier naar 
school gaan. Dit geldt voor iedereen die elke dag met onze 
school te maken heeft. Op het gebied van gezondheid en 
veiligheid hebben we verschillende vormen van hulp en 

begeleiding. Samen met je vader, moeder of verzorger zien  
we het ook als onze verantwoordelijkheid om jou te helpen 
bewuste keuzes te maken.
We hebben voorlichtingsprojecten over roken, alcohol en 
drugs en wijzen je op de risico’s. Ook besteden we aan-
dacht aan thema’s als pesten, intimidatie, veilig gebruik van 
social media, diefstal, vernielingen, vandalisme en verkeer. 
Soms heb je een tussenuur. Je blijft dan in het brugjaar op 
school, in de kantine, de mediatheek of op het plein.

PASSENDE LEEROMGEVING
Soms zijn er situaties waarin het ons niet lukt om de 
allerbeste hulp te bieden, zoals bij uitzonderlijke medische 
of sociaal-emotionele problemen. In dat geval kunnen we 
de onderwijsopdracht niet uitvoeren. In overleg met het 
Ondersteuningsteam en het Zorgadviesteam (ZAT), 
waarin o.a. onze schoolpsychologe/orthopedagoge ook 
zitting heeft, zoeken we dan naar een plek waar je beter tot 
je recht komt. Natuurlijk gebeurt dit in goed overleg met 
jou, je vader, moeder of verzorger en met je basisschool.

aandacht voor elke leerling



Sporters die zich écht willen verbeteren (en misschien wel 
topsporter willen worden), hebben de mogelijkheid om op 
school extra te trainen. Dit sporttalentontwikkelingstraject 
bieden we aan voor de sporten volleybal, judo, zwemmen 
en voetbal. We doen dit in nauwe samenwerking met de 
sportverenigingen in de regio.

KLASSENACTIVITEIT OF FEESTAVOND
Het brugjaar organiseert verschillende klassenactiviteiten. 
Soms op school, soms buiten de school. Je mentor heeft 
dan de leiding en je vader, moeder of verzorger krijgt 
hierover informatie. Klassenactiviteiten of feestavonden die 
door de mentor of de school worden georganiseerd, vallen 
altijd onder onze verantwoordelijkheid. 
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DIGITALISERING 
Het gebruik van informatie- en communicatie-
technologie (ICT) is niet meer weg te denken 
uit onze samenleving. Jullie groeien op in een 
digitaal tijdperk. Vanaf het najaar 2015 hebben 
we ook op Winkler Prins belangrijke stappen 
gezet in het verder digitaliseren van ons onder- 

wijsaanbod. Als middel om het onderwijs te 
ondersteunen, zijn we gestart met de invoering 
van tablets voor de leerlingen. Op dit moment 
wordt voor het onderwijs in het brugjaar en 
verder van digitale ondersteuning (de iPad) 
gebruik gemaakt.  



eXtra oP Winkler Prins!
Winkler Prins wil aantrekkelijk en uitdagend onderwijs bieden. 
We hebben daarom een uitgebreid onderwijsaanbod.

PLUSLESSEN
We geven pluslessen aan alle brugklas-
sers. Elke week is er één keuzeles. Je 
schrijft je via je eigen portal (Magister) 
op onze website in voor de les die je 
leuk lijkt. Je kunt kiezen uit ruim 
twintig verschillende lessen. Na zes 
weken kies je weer voor een nieuw 
thema. Dat herhaalt zich tot het einde 
van het schooljaar.
 
WAT KUN JE DOEN?
Je kunt kiezen uit bijvoorbeeld  
Spaans, techniek, sport, muziek, 
creatieve activiteiten en veel meer.  
Wil je koken, sociale vaardigheids-
trainingen of ‘rots en water’?  
Ook dat kan! 
Het leuke en bijzondere van de 
pluslessen is ook dat het klassenver-
band wordt doorbroken. Dit betekent 
dat je met anderen gaat samenwerken. 
Misschien wel met een vriend of 
vriendin van groep 8, die in een 
andere klas of niveaugroep zit.

STEUNLESSEN
Heb je meer ondersteuning of hulp 
nodig op een bepaald vakgebied?  
Dan zijn hiervoor extra steunlessen. 
Buiten je normale rooster om krijg je 
in kleine groepjes extra uitleg of 
andere hulp. Dit kan bij een vreemde 
taal, rekenen en wiskunde, maar ook 
op het gebied van dyslexie of faalangst 
zijn.

HUISWERKBEGELEIDING 
Naast de steunlessen biedt Winkler 
Prins in de brugklas huiswerkbegelei-
ding binnen de school aan. Op advies 
van de mentor en in overleg met de 
ouders/verzorgers kunnen leerlingen 
hiervoor worden aangemeld. Binnen 
de huiswerkklas wordt naast vak-
inhoudelijke begeleiding aandacht 
besteed aan studievaardigheden en 
leerstofplanning.

SCIENCELESSEN
Kom je in de vwo- of havogroep en 
vind jij het leuk om dingen te 
onderzoeken? Ben je nieuwsgierig hoe 
iets werkt? Dan biedt het vak science 
veel leuke en interessante mogelijkhe-
den. Je leert op een wetenschappelijke 
manier vraagstukken te benaderen.  
Je krijgt een onderzoeksvraag, je doet 
onderzoek, maakt een verslag en geeft 
een presentatie. Het onderzoeksdeel 
voer je uit in het sciencelokaal. Dit 
lokaal is ingericht als een laboratorium 
en je kunt gebruik maken van laptops. 
Je kunt antwoorden op onderzoeks-
vragen onder andere via internet 
zoeken en vinden.  
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In de volgende twee hoofdstukken leggen we iets 
uit over de jaren na het brugjaar. Je hoeft dit nu 
allemaal nog niet te weten. Als je bij ons op 
school zit, helpen wij je stap voor stap verder.

overleg en medezeggenschaP

IN GESPREK MET ELKAAR 
Vraag het gerust als je iets niet weet of begrijpt, 
maar zeg het ook als je iets dwars zit. Wij vinden 
het heel belangrijk van jou en van je vader, 
moeder of verzorger te horen of het goed of niet 
goed gaat. Zij kunnen altijd telefonisch, 
schriftelijk of per e-mail contact opnemen met je 
mentor, docent, coördinator of directeur.

BIJEENKOMSTEN MET OUDERS
Een aantal keren per jaar nodigen we je vader, 
moeder of verzorger uit om op school te komen. 
In het begin van het schooljaar voor een 
kennismakingsbijeenkomst; later in je school-
periode voor voorlichtingsbijeenkomsten over 
vakken, leerroutes, pakket- en beroepskeuzes en 
algemene ouderavonden. Als je je rapport krijgt, 
is er natuurlijk ook een mentor- en docenten-
spreekuur waar je vader, moeder of verzorger 
samen met jou welkom zijn.

LEERLINGENRAAD EN OUDERRAAD 
De leerlingenraad organiseert leuke dingen, en 
praat en denkt mee over onderwerpen die voor 
leerlingen belangrijk zijn.
De ouderraad en directie zijn vooral elkaars 
gesprekspartner en klankbord. De leden van de 
raad zijn onder anderen actief bij voorlichtings-
avonden, open dagen en diploma-uitreikingen. 
Nieuwe brugklasouders zijn altijd welkom in de 
ouderraad.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
De Medezeggenschapsraad bestaat uit ouders, 
leerlingen, onderwijzend- en onderwijsonder-
steunend personeel. De taken en bevoegdheden 
van de Medezeggenschapsraad zijn wettelijk 
geregeld.  
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VOORBEREIDEND MIDDELBAAR 
BEROEPS ONDERWIJS MAVO,  
KADER EN BASIS
In het vmbo en mavo kies je voor een 
leerroute en een beroepssector.
 
LEERROUTE
Welke leerroute je kiest, hangt af van 
de manier waarop jij het beste leert: 
theoretisch of praktisch. 
Wij bieden alle leerroutes van het 
vmbo, te weten:
 § mavo - veel theorie,  

weinig praktijk;
 § kader - veel praktijk,  

iets minder theorie;
 § basis - veel praktijk,  

weinig theorie.

Met een vmbo-diploma kun je door 
naar het middelbaar beroeps onderwijs 
(mbo) niveau 2, 3 of 4. De basis-
beroepsgerichte leerweg bereidt je voor 
op een mbo-opleiding niveau 2.
Er zijn ook leerlingen die na het 
brugjaar nog (net) niet op havo 
kunnen worden toegelaten, maar die 
we in de mavo extra willen voorberei-
den op een succesvolle doorstroming 
naar de havo. Deze leerlingen worden 
geplaatst in een mavoplus klas. 

Dat kan ook nog na het tweede 
leerjaar. Bij goede resultaten kun je 
dan na de mavo prima doorstromen 
naar de havo.

BEROEPSSECTOR
Welke beroepssector je kiest, hangt af 
van wat jou het meest aanspreekt. In 
de tweede klas krijg je volop hulp van 
je mentor bij de keuze van je beroeps-
sector. Onder andere in de mentorles-
sen en tijdens de Praktische Profiel 
Oriëntatie (PPO). Je maakt kennis 
met verschillende beroepen. Je wordt 
getest op waar je goed in bent en wat 
je leuk vindt. Wij helpen je hierbij en 
geven advies.
In de kader- en basisopleiding kies je 
na het tweede jaar je beroepssector. In 
de mavo maak je pas in het vierde jaar 
een keuze voor je beroepssector.

Je kunt kiezen uit drie  
beroepssectoren: 
 § techniek
 § zorg en welzijn
 § economie.

Voor deze beroepssectoren loop je 
stage. Deze praktijkervaring hoort bij 
je lesprogramma. Je stageperiode sluit 
je af met een stageverslag.

PRAKTIJKONDERWIJS 
Leerlingen die worden voorbereid op 
de arbeidsmarkt volgen praktijkonder-
wijs. Je krijgt les in een prachtige, 
veelzijdige en inspirerende leeromge-
ving. Op de praktijkschool leer je, 
naast theorie, veel in de praktijk. Deze 
vier- tot zesjarige opleiding bereidt je 
voor op een baan in de vrije sector of 
een plaats binnen een beschermde 
werkomgeving. Ook gaat een kleine 
groep leerlingen na de praktijkschool 
verder leren. Dit doen zij aan een 
ROC (Noorderpoort, Alfa-college, 
TerraNext). Je kunt daar een éénjarige, 
schakelentree-opleiding volgen.  
Deze opleiding bereidt je voor op de 
entree-opleiding of een mbo-opleiding 
niveau 2.

Als je de route op de praktijkschool 
goed doorloopt, krijg je het Winkler 
Prins Certificaat: ‘Praktijkonderwijs’. 
Alleen leerlingen met een toelaatbaar-
heidsverklaring voor praktijkonder-
wijs (TLV-PrO) kunnen worden 
toegelaten tot de praktijkschool. 
Deze leerlingen starten op de locatie 
Jan Salwaplein 2. 

vmbo, mavo en 
PraktijkonderWijs 
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Het accent ligt bij het vwo en havo vooral op de cognitieve ontwikkeling en het aanleren van 
vaardigheden. Het vervolgonderwijs vraagt om een andere aanpak van studeren. Het is belangrijk 
dat je je weg weet te vinden in de samenleving. Je moet later niet alleen veel weten, maar ook de 
vaardigheid hebben om nieuwe kennis op te kunnen doen en toe te kunnen passen. In alle vakken 
spelen deze vaardigheden een rol, zoals leren omgaan met informatie, onderzoek doen, problemen 
oplossen, argumenteren, onderhandelen en samenwerken. Er is ook veel ruimte voor vakken die 
inspelen op je algemene ontwikkeling, zoals algemene natuurwetenschappen (anw) en culturele en 
kunstzinnige vorming (ckv). Ook de sciencelessen zetten we door in de tweede klas. Verder bezoek 
je lezingen, films, toneelstukken, concerten en ga je op excursie.

VWO – VOORBEREIDEND 
WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS 
(GYMNASIUM, ATHENEUM)
De vwo-opleiding stelt hoge eisen aan je 
intelligentie en doorzettingsvermogen. Je moet 
abstract en logisch kunnen denken, cultureel 
geïnteresseerd zijn en je moet een goede 
studiemotivatie hebben. Met een vwo-diploma 
kun je door naar het wetenschappelijk onderwijs 
(wo) en het hoger beroepsonderwijs (hbo).

HAVO – HOGER ALGEMEEN VORMEND 
ONDERWIJS
De havo is bestemd voor leerlingen die na het 
behalen van hun diploma een hogere beroeps-
opleiding willen volgen.

EEN PROFIEL KIEZEN IN VWO 
(GYMNASIUM, ATHENEUM) EN HAVO
Je hebt een aantal verplichte vakken. Daarnaast 
kies je een profiel. Een profiel is een combinatie 
van vakken die je nodig hebt voor je vervolgon-
derwijs, zoals hbo of universiteit. Je kunt kiezen 
uit vier profielen:

 § cultuur en maatschappij;
 § economie en maatschappij;
 § natuur en gezondheid;
 § natuur en techniek.

Verder kies je nog één vak in het vrije deel.  
Dat is een vak uit een ander profiel. De juiste 
profielkeuze is erg belangrijk voor je vervolg-
opleiding. Het spreekt vanzelf dat we jou en je 
ouders/verzorgers hierover uitvoerig informeren 
en optimaal begeleiden.

HET STUDIEHUIS VOOR VWO 
(GYMNASIUM, ATHENEUM) EN HAVO 
In het studiehuis studeer je een aantal uren per 
week zelfstandig en werk je met medeleerlingen 
samen aan een opdracht. Er is een goed 
ingerichte mediatheek, er zijn computers, 
internet en andere hulpmiddelen. De docenten 
zijn op de achtergrond aanwezig om je te 
begeleiden, moeilijke stof uit te leggen en je te 
stimuleren. Je bepaalt zelf wanneer je hun hulp 
inroept. 

vWo en havo
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ADVIES EN TLV-PRO 
ONDERZOEK
In groep 8 heb je in november een 
voorlopig advies gekregen van de 
directeur je basisschool. Hierin staat 
wat de basisschool voor jou de beste 
opleiding vindt: vwo, havo, mavo, 
kader, basis of praktijkonderwijs.
Krijg je een voorlopig advies voor 
praktijkonderwijs, dan word je 
aangemeld voor het TLV-PrO 
onderzoek, dat door Winkler Prins 
wordt uitgevoerd. 
Het onderzoek bestaat uit twee onder-
delen. Het didactisch onderzoek vindt 
plaats op 16 januari 2019 of 6 februari 
2019. Voor het psychologisch 
onderzoek word je individueel 
uitgenodigd. 

AANMELDING BRUGJAAR
De meeste leerlingen worden 
aangemeld door de ouders via de 
directeur van de basisschool. Voor  
14 maart 2019 moet het aanmeldings  - 
formulier bij Winkler Prins binnen 
zijn. De basisschooldirecteur geeft 
met behulp van de Plaatsingswijzer 
(leerlingvolgsysteem van de laatste 
drie jaren), aangevuld met de eigen 
waarneming en ervaringen én 
eventuele gegevens van het TLV-PrO 
onderzoek, een onderbouwing bij het 
eindadvies.

DE TOELATINGSCOMMISSIE 
De toelatingscommissie van Winkler 
Prins bepaalt of je toelaatbaar bent en 
wordt toegelaten tot het brugjaar en 
plaatst jou op advies van de basis-
school en in overleg vervolgens in een 
passende leerroute. 

OUDERFORMULIER
Het ouderformulier is de formele 
aanvraag voor toelating tot Winkler 
Prins. Je ouder(s) of verzorger(s) 
vullen dit formulier in en geven ook 
aan welke verwachting zij van jou 
hebben. Gelijktijdig verklaren ze op 
de hoogte te zijn van de toelatingsre-
geling. Het formulier gaat in je 
persoonsdossier. Wij vragen toestem-
ming om dit dossier te mogen 
aanmaken.

We hopen dat jij, je vader, moeder of 
verzorger voorlopig even genoeg 
informatie hebben. Succes bij het 
maken van je keuze. Jij bent bij ons 
van harte welkom. 

aanmelding en toelating
Wij zijn een openbare school. Leerlingen met verschillende levensovertuigingen en achter-
gronden krijgen bij ons alle ruimte om samen te leren en te werken. Dit gebeurt op basis van 
respect en verdraagzaamheid. Als jij je hiervoor ook inzet en wij je een passende plek kunnen 
bieden, ben je bij ons van harte welkom.
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OPEN HUIS ANDERE LOCATIES 
WOENSDAG 16 JANUARI 2019
•   Raadsgildenlaan 11 

kader/basis techniek en economie
•    J.G. Pinksterstraat 26 

gymnasium, atheneum,  
kader/basis zorg & welzijn

OPEN HUIS PRAKTIJKSCHOOL 
WOENSDAG 3 APRIL 2019
Van 18.00 tot 20.00 uur Open Huis  
Jan Salwaplein 2

HET WP TOELATINGSONDERZOEK  
VOOR HET PRAKTIJKONDERWIJS  
(TLV-PRO ONDERZOEK)
Het TLV-PrO onderzoek (didactisch) wordt  
gehouden op 16 januari 2019 (of 6 februari 
2019). Het psychologisch onderzoek wordt 
individueel afgenomen door de psycholoog 
van Winkler Prins. Dit onderzoek is verplicht 
om toegelaten te worden tot het praktijkon-
derwijs van Winkler Prins. Half februari is de 
uitslag van de eerste ronde bekend.

belangrijke data

KIES JE VOOR ONZE SCHOOL?

Fijn! Dan ben je op woensdagmiddag 
12 juni 2019 welkom om kennis te maken  
met je mentor, je nieuwe klas en klasgenoten.

OPEN HUIS VOOR  
AANSTAANDE BRUGKLASSERS 

Raadsgildenlaan 1
Woensdag 16 januari 2019

van 16.00 - 20.00 uur

MEER WETEN?
Ben je nieuwsgierig geworden naar Winkler Prins? Kijk dan op onze website www.winklerprins.nl. We hebben  
ook een Facebookpagina. Wil je meer weten over het voortgezet onderwijs en over de kwaliteit van onze school? 
Kijk dan op onze website onder ‘Onze school > Inspectie en resultaten’ of op www.onderwijsinspectie.nl.  
Er is veel (vergelijkende) informatie te vinden over Winkler Prins en andere scholen.
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Postadres
Postbus 190

9640 AD Veendam

Tel. (0598) 36 46 56

Hoofdlocatie
Raadsgildenlaan 1

9646 AA Veendam

Locaties
Raadsgildenlaan 11

9646 AA Veendam 

Jan Salwaplein 2

9641 LA Veendam

Tel. (0598) 61 23 11

J.G. Pinksterstraat 26 

9641 AX Veendam

Parallelweg 25

9641 KG Veendam


