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Hoi 8e groeper!

Kom naar 
ons Open Huis!

Superleuk en spannend! Volgend jaar ga je naar 
het voortgezet onderwijs. Omdat je niet elke dag 
een middelbare school kiest, vertellen we je graag 
over Winkler Prins. 
 
In dit boekje lees je meer over onze school en  
hoe de overstap van groep 8 naar de brugklas 
gaat. Je leest reacties van leerlingen over hun 
eerste ervaringen bij ons op school en je krijgt  
informatie over het vervolg na het brugjaar. 

Je wilt natuurlijk weten waar je terechtkomt. En je  
ouders zijn daar vast ook nieuwsgierig naar. Daarom  
ben je van harte welkom tijdens ons Open Huis op  
woensdag 25 januari 2023 van 16:00 tot 20:00 uur  
om kennis te maken. We vertellen je graag over de  
leerwegen die we bieden, de ondersteuning, mentor- 
lessen en alle leuke activiteiten die we organiseren. 

Wil je meer informatie over Winkler Prins? 
Pak je mobiel, scan de QR-code hieronder 
en bezoek onze website. 
 
Veel succes bij het kiezen van jouw  
nieuwe school!

Natuurlijk vertellen we je ook over de  
vakken die je krijgt, extra activiteiten,  
hoe we je helpen met je opleiding en  
andere nuttige informatie.
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Redactie/eindredactie
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Voor meer informatie 

over Winkler Prins, 

scan de QR-code 

hiernaast!
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Hoe werkt het 
in de brugklas?
Het begint met de juiste keuze
De overstap van groep 8 naar de brugklas doe je  
niet alleen. Je krijgt hulp van jouw basisschool,  
van je ouders en ook wij helpen je graag om een 
goede keuze te maken.

Een apart brugklasgebouw
Leuk om te weten, voor de brugklassers hebben  
we een apart gebouw: het gebrugklasgebouw.  
Hier ben je samen met alle andere eerstejaars 
leerlingen. Zo kun je in een vertrouwde en veilige 
omgeving wennen aan je nieuwe school.

Leswisselingen en nieuwe vakken
In de brugklas ga je nieuwe ervaringen opdoen 
en zijn veel dingen anders dan je nu gewend bent.  
In plaats van een juf of meester, krijg je een mentor.  

Jouw mentor geeft je niet de hele dag les, maar helpt  
je tijdens de mentorlessen. In die lessen leer je hoe  
alles werkt op school, hoe je huiswerk moet plannen  
en hoe je het beste kunt leren. Ook is elke les in een  
ander lokaal met een andere leraar. 

Kluisje voor je boeken
Je krijgt ook een eigen kluisje, waar je elke ochtend 
je boeken in kunt doen die je die dag nodig hebt. 
Dan hoef je niet de hele dag alle boeken mee te 
slepen en kun je tussen de lessen door de boeken 
voor het volgende vak pakken. Het kluisje open je 
trouwens heel handig met een app op je telefoon!

Over Winkler Prins
Een stukje geschiedenis
We zijn er voor alle leerlingen uit de regio en dat al sinds 
1866! Toen werd de Hogere Burgerschool in Veendam 
geopend door Anthony Winkler Prins. Toen de school  
met andere scholen in Veendam werd samengevoegd,  
kreeg het zijn huidige naam: Winkler Prins.

Een school voor iedereen
Je komt terecht in een plezierige, warme school.  
We vinden het belangrijk dat je weet dat het niet 
uitmaakt wat jouw levensovertuiging, godsdienst, 

politieke gezindheid, geslacht, seksuele geaardheid  
of afkomst is; iedereen is welkom op Winkler Prins.  
Ons motto is daarom: “Samen verschillend”.

Op naar de toekomst!
We willen jou zo goed mogelijk voorbereiden op het leven in 
de wereld van morgen. Dat doen we aan de ene kant met de 
‘gewone’ lessen. En aan de andere kant door te werken aan je 
persoonlijke ontwikkeling. Onze school is een fijne omgeving, 
waar we elkaar vertrouwen, elkaar zien en met elkaar in 
gesprek gaan over allerlei onderwerpen in het leven. 

OP DE MIDDELBARE SCHOOL GA JE VEEL NIEUWE ERVARINGEN OPDOEN!
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Ervaringen van 
leerlingen

“

“

IK VOND HET WISSELEN 
VAN LOKALEN SPANNEND, 
MAAR DAT VALT HEEL 
ERG MEE.

Leerwegen en locaties
Locaties
Bij Winkler Prins wordt lesgegeven op maar liefst vijf 
locaties. De meeste gebouwen bevinden zich op het  
Leer- en Sportpark aan de Raadsgildenlaan, behalve 
de gebouwen voor het Praktijkonderwijs en de tussen-
voorziening Time Out. Bijna alle nieuwe leerlingen 
beginnen in het brugjaargebouw. Alleen als je 
praktijkonderwijs volgt, ga je naar een andere locatie. 

Hieronder lees je meer over de leerwegen die je kunt 
volgen op de verschillende locaties van Winkler Prins. 
 
Vwo
Met een vwo-diploma op zak kun je straks naar het hbo of 
de universiteit als je dat wilt. Voor je zover bent, zien we je 
natuurlijk eerst graag bij ons op school. Op Winkler Prins kun 
je kiezen uit gymnasium en atheneum. Je leert vaardigheden 
zoals onderzoek doen en kritisch nadenken. In het derde 
schooljaar kies je een profiel, om je voor te bereiden op  
jouw vervolgstudie. Je kunt dan kiezen uit de profielen:

• Cultuur & maatschappij (CM)
• Economie & maatschappij (EM)
• Natuur & gezondheid (NG)
• Natuur & techniek (NT)

Havo
Als leerling op de havo leer je vaardigheden als plannen, 
samenwerken en probleemoplossend werken. De havo lijkt 
veel op het vwo, alleen dan meer praktisch ingericht. Als je 
klaar bent, heb je twee opties. Je kunt doorstromen naar  
het vwo of beginnen aan een opleiding op het hbo. Net als  
bij het vwo kun je in het derde jaar kiezen uit de volgende  
4 profielen:

• Cultuur & maatschappij (CM)
• Economie & maatschappij (EM)
• Natuur & gezondheid (NG)
• Natuur & techniek (NT)

Mavo
Met een mavodiploma word je voorbereid op het  
mbo. Als je straks klaar bent kun je doorstromen  
naar niveau 3 of 4 op het mbo. Het is ook  
mogelijk om over te stappen naar de havo.  
Op de mavo zijn de lessen vooral theoretisch  
ingericht. In de 4e klas zijn er drie profielen  
waaruit je kunt kiezen. Deze zijn:

• Techniek
• Zorg & welzijn
• Economie

Vmbo kader en basis
Met de leerwegen kader en basis op zak kun je naar het 
mbo. In de bovenbouw staan er gemiddeld 13 praktijkuren 
op het rooster. Met een kaderberoepsgericht diploma 
kun je van start op het mbo, niveau 3 of 4. Met een 
basisberoepsgerichte opleiding krijg je toegang tot  
mbo, niveau 2. Beide leerwegen hangen samen met  
de volgende beroepsgerichte profielen die je kunt kiezen:

• Bouwen, wonen en interieur (BWI)
• Produceren, installeren en energie (PIE)
• Mobiliteit en transport (MTR)
• Economie en ondernemen (E&O)
• Zorg en welzijn (Z&W)

Praktijkonderwijs
Op het praktijkonderwijs krijg je veel les in de praktijk. 
Naast theoretische vakken, ga je dus lekker met je handen 
aan het werk. De meeste leerlingen kunnen vanuit het 
praktijkonderwijs doorstromen naar een entree-opleiding,  
als voorbereiding op het mbo. Andere leerlingen blijven tot 
hun 18e op school en kunnen daarna direct aan het werk.

Praktijkonderwijs volg je in een veilige omgeving, waar 
je genoeg zult worden uitgedaagd. De school biedt rust, 
regelmaat, respect en duidelijkheid. Zo kunnen we jou  
het best voorbereiden op jouw loopbaan na de middelbare 
school.

Wie kan je het best vertellen hoe 
alles gaat in de brugklas? 
Leerlingen die in het brugjaar zitten en docenten 
natuurlijk! Hieronder vertellen enkele leerlingen hoe  
zij de overstap naar Winkler Prins hebben ervaren. “

“

HET LEUKSTE OP WINKLER PRINS VIND IK DE LESSEN EN DE AARDIGE LERAREN!

“

“

WINKLER PRINS IS EEN  
LEUKE EN GEZELLIGE SCHOOL 
MET LEUKE DOCENTEN ÉN 
EEN TOFFE CONCIËRGE!

“
“

DE INTRODUCTIEWEEK WAS 
ONTZETTEND LEUK EN JE 
KREEG DIRECT TE WETEN 
HOE HET ALLEMAAL WERKT 
OP WINKLER PRINS. 

Lees meer over de profielen op onze website.
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Groeimodel
Omdat we soms zien dat leerlingen meer lesstof 
aankunnen, gebruiken we bij Winkler Prins het  
‘Groeimodel’. Dat is niet iets wat veel scholen hebben. 
Zo kun je, als je bijvoorbeeld op de mavo zit, lesstof 
krijgen op havoniveau en toetsen maken die daarbij 
horen. Gaat dat goed? Dan kun je na het eerste jaar 
overstappen. Wordt het te veel of lukt het uiteindelijk 
niet? Dan zit je gewoon goed en verandert er niets.

Een goede start is 
het halve werk
Als nieuwe leerling begeleiden we je zo goed mogelijk. 
Dat doen we in de brugklas en ook daarna. Heb je  
extra ondersteuning nodig? Dan is dat ook op  
verschillende manieren mogelijk. Zo hebben we  
bijvoorbeeld coachgesprekken, mentormomenten, 
huiswerkbegeleiding en hulp voor als het voor jou niet 
mogelijk is om reguliere lessen op school te volgen.

Met al je vragen 
naar je mentor
Om te beginnen heeft elke klas een eigen mentor. Als jij  
of je ouders vragen hebben die niet over een bepaald vak  
gaan, dan kun je bij hem of haar terecht. De mentor helpt  
je gedurende het schooljaar. Hij of zij kan je helpen bij al  
je vragen, je problemen en het maken van keuzes. In het 
eerste jaar heb je, aan het begin van de dag, vier keer in 
de week mentorles. De mentor helpt je met het plannen 
van je schoolwerk en heeft gesprekken met jou en  
de klas over hoe het gaat. 

Gesprekken met je ouders
Minimaal twee keer per jaar ga je op school in gesprek met 
je mentor en ouders. Deze gesprekken bereid je zelf voor 
en jij voert voornamelijk het woord. Het is dan de bedoeling 
dat jij aan je ouders en mentor vertelt hoe het met je gaat 
op school. Je kijkt naar dingen die goed gaan, waar je trots 
op bent en wat je kunt verbeteren. Natuurlijk krijg je hierin 
begeleiding van jouw mentor en maken we samen een 
plan voor de volgende periode.

Heb je meer hulp nodig? 
Naast de mentor zijn er veel andere mensen op school die 
ondersteuning kunnen bieden. Zijn er problemen die jouw 
mentor niet kan oplossen? Dan kun je aankloppen bij de 
ondersteuningscoördinator. Die kan hulp bieden bij het 
oplossen van problemen of andere hulp inschakelen.

“

“

WAT MOET IK NAAST 

DE LEERDOELEN MAVO 

EXTRA KUNNEN/KENNEN 

VOOR HAVO?

Groeimodel: 
voorbeeld mavo 1 klas

Concrete 
leerdoelen 

mavo

Concrete 
leerdoelen 

mavo

Concrete 
leerdoelen 

havo

98

Groeimodel Begeleiding



Trajectbegeleiding

Wat is 
trajectbegeleiding?

Op een school is het vaak druk genoeg! In de pauzes, 
de gangen en ook in jouw hoofd! Jeetje, wat veel 
informatie! Wat veel geluid! Voor leerlingen met 
een diagnose autisme kan onze trajectbegeleiding 
dan uitkomst bieden. Met deze begeleiding helpen 
wij jou om een fijne tijd op school te hebben.

Uit de drukte!
Als start van je schooldag en in pauzes mag je  
naar de trajectruimte in plaats van de kantine. 
 
Duidelijkheid, structuur en overzicht
De trajectbegeleider neemt met jou de dag door en  
helpt je als er bijvoorbeeld roosterwijzigingen zijn.

Rust bij te veel prikkels
Als je het te druk vindt tijdens de les mag je 
naar de trajectruimte. Daar mag je ook toetsen 
maken.

Huiswerkplanning en begeleiding
De trajectbegeleider helpt met het plannen 
van huiswerk en je mag je huiswerk 
maken in de trajectruimte.   
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Welke vakken krijg je?
Nu je een beetje weet wat je kunt verwachten in de brugklas, 
vertellen we je iets meer over de vakken die je krijgt. 

In de brugklas krijg je veel verschillende vakken. Denk aan 
Nederlands, Engels, Frans, Duits, wiskunde, geschiedenis, 
aardrijkskunde, techniek, muziek, lichamelijke opvoeding 
(gym), biologie, science, klassieke talen en cultuur en 
handvaardigheid. Het exacte vakkenpakket hangt af van  
het advies dat je krijgt. 

Ook doen we veel dingen digitaal en je gaat werken met 
een laptop. We hebben verschillende programma’s waarin 
je snel en eenvoudig je cijfers kunt zien en waarmee we je 
ouders ook gemakkelijk op de hoogte kunnen houden.

Naast de gewone lessen zijn er genoeg andere activiteiten  
te doen op Winkler Prins. Zo heeft iedereen keuzewerktijd 
uren (KWT). Dit betekent dat je op een paar momenten in 
de week zelf kunt kiezen voor een (les-)activiteit.  

Er is keuze uit steunlessen, pluslessen en huiswerkuren. 
Steunlessen kan je volgen voor de vakken waar je graag  
extra les in wil krijgen of vragen over hebt. Tijdens de 
pluslessen kan je bijvoorbeeld kiezen voor muziekles, 
meedoen met de Lego League, wandklimmen, een training 
Rots en Water, schilderen of je kunt (leren) koken. Tijdens  
de huiswerkuren kan je rustig met je huiswerk aan de slag 
onder begeleiding van een docent.

Wat kun je nog
meer verwachten?

Veel activiteiten zie je 
terug op ons Instagram- 
account. Volg jij ons al?

MUZIEK, SPORT, CULTUUR, 

TECHNIEK, UITWISSELINGEN 

EN NOG VEEL MEER. DAT WIL 

JIJ TOCH OOK? 
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MAKE THE MOVE

MAKE THE MOVE

MAKE THE MOVE

MAKE THE MOVE

MAKE THE MOVE

MAKE THE MOVE

MAKE THE MOVE

MAKE THE MOVE

MAKE THE MOVE

MAKE THE MOVE

MAKE THE MOVE

MAKE THE MOVE

MAKE THE MOVE

MAKE THE MOVE

MAKE THE MOVE

MAKE THE MOVE

Belangrijk om te weten: 

je aanmelding moet 

voor 15 maart 2023 

bij ons binnen zijn.

Jouw mening telt 
op Winkler Prins
We vinden het belangrijk dat leerlingen en ouders op 
de hoogte zijn van alles wat er speelt én dat ze daarover 
mee kunnen praten. Daarom zijn er verschillende  
manieren waarop ouders en leerlingen mee kunnen 
denken en doen.

Leerlingpanel
We hebben bijvoorbeeld een leerlingpanel. De leerlingen in 
het leerlingpanel praten en denken mee over onderwerpen 
die belangrijk zijn voor alle leerlingen. Zij organiseren ook 
leuke activiteiten als bijvoorbeeld het schoolfeest.

Ouders mogen ook meepraten
Ook je ouders betrekken we graag bij school. Zo zijn 
er ouderavonden, hebben we een ouderpanel en een 
medezeggenschapsraad (MR).

Ik wil hier graag 
iets over zeggen... 

Mee eens!

Ik be
n 

het 
er n

iet 

mee e
ens.

Kom jij bij ons 
op school?
Je zit nu nog in groep 8, maar wat ga je hierna doen? 
Je krijgt in elk geval een advies voor het voortgezet 
onderwijs vanuit je basisschool. Dit helpt je om te 
onderzoeken welke leerweg het beste bij jou past.

Hopelijk helpt de informatie in dit boekje je om te 
ontdekken of Winkler Prins dé school voor jou is!

Aanmelden
Met het advies vanuit je basisschool kan je je  
aanmelden via de website van Winkler Prins.  
Dit wordt meestal gedaan door je ouders. 

Vragen?
Heb je na het lezen van deze brochure nog vragen? 
Kom dan langs tijdens ons Open Huis om al jouw  
vragen te stellen aan docenten en leerlingen van 
Winkler Prins! 
 
Je kan ook contact opnemen met meneer Brongers, 
coördinator brugjaar, via sr.brongers@winklerprins.nl.

25
jan

“

“

IK ZIT IN HET 

LEERLINGPANEL, 

OMDAT IK GRAAG EEN 

FIJNE OMGEVING WIL 

MAKEN VOOR MIJN 

KLAS EN IEDEREEN! 
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Postadres 
Postbus 190 
9640 AD Veendam 
(0598) 36 46 56 
 
Hoofdlocatie 
havo/mavo/vwo en 
centrale administratie 
Raadsgildenlaan 1 
9646 AA Veendam 

Locaties 
Brugjaargebouw 
Raadsgildenlaan 7
9646 AA Veendam

Kader/basis
Raadsgildenlaan 9 & 11
9646 AA Veendam

Praktijkonderwijs
Jan Salwaplein 2
9641 LA Veendam
Tel. (0598) 61 23 11

Tussenvoorziening 
Time Out
Parallelweg 25
9641 KG Veendam

 wpveendam 
 
 Scholengemeenschap Winkler Prins

 winklerprins.official

 Winkler Prins

VOLG ONS  
OP SOCIAL 
MEDIA


