
ATHENEUM/HAVO/MAVO/VMBO BASIS KADER

WELKOM!

Informatie avond leerlingen/ouders groep 8
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Leren met de handen
uit de mouwen

Het onderwijs op RSG Noordoost 
Veluwe 

Een meer praktische leerroute
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Voor wie?

• Leerlingen met plaatsingsadvies basis, 
basis/kader, kader en kader/mavo (TL)

• Leerlingen die aan de slag willen
• Echte doeners
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Stromen onderbouw:

SportGroep
StudioKunst
TechniekAcademie
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ICT

• Onze leerlingen werken met een laptop
• meeste boeken op de laptop
• maakt switchen van vak mogelijk
• aanvullend lesmateriaal
• maakt werken op maat gemakkelijker
• Er zijn wel kosten aan verbonden. 
• financieel probleem? o.a. Stichting Leergeld
• Magister: cijfers, aanwezigheid, huiswerk, studiewijzers
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Coachen

Leerling

1-op-1 elke 
2/3 weken

Planning en 
trainen 

vaardigheden

3 x per jaar 
LOC-gesprek
•Leerling, Ouder, 
Coach

coachen in 
de klas

• coachgesprekken en LOC-gesprekken
• eerste contactpersoon voor leerling
• leerdoelen 
• signaleren en oplossen
• kennismakingsmiddag in juni
• introductiedagen bij start van het schooljaar
• leerlingbesprekingen i.p.v. rapportvergaderingen
• Samen in actie (leerling, ouders en school)
• De leerlingcoordinator ondersteunt de coaches



3

Begeleiding: pluspunt

centraal in onze school voor leerling, 
coach en docent

• steun, aandacht en rust
• voor alles wat de coach of leerling-

coördinator boven de pet gaat
• trainingen
• dyslexiebegeleiding
• dyscalculiebegeleiding
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Het onderwijs:

• Oplopend steeds meer praktijkgerichte vakken/ 
inhoud

• In de les aansluiten bij interesse en leefwereld 
van de leerling

• bedrijven in school en leerlingen bij bedrijven 
(stages)



3

Dienstverlening en Producten 
(D&P)

• Alle onze basis en kader leerlingen doen in klas 4 
examen in het beroepsgerichte vmboprofiel D&P

• Voor de TL/ mavo leerlingen ook een praktijkvak 
in het examen?
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Stromen binnen het praktijkvak

D&P-stroom Techniek

D&P-stroom

Z&W

D&P -stroom

Recreatie & Toerisme

(sport, groen, multimedia)
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Wat houdt het praktijkvak in?

• Breed & Oriënterend
• Kennis maken met beroepenwerelden, 

arbeidsgebieden en soorten werk. 
• Op het vmbo oriënteren,  ontdekken à in het 

MBO verdiepen 
• Of van de mavo door naar de havo
• In leerjaar 3: Wat past bij mij, waar liggen mijn 

interesses, eind klas 3 keuze stroom
• Leidt uiteindelijk tot versterking ‘definitieve’ 

studie- en beroepskeuze. (LOB)
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Voorbeelden 

• Outdoor & Adventure
• Sportschool
• Evenement organiseren
• Dier(en)Tuin
• multimedia

• Houtbewerking
• Drones
• Interieur ontwerp
• Metaalbewerking 

• Basisschool
• Schoonheidssalon
• kapsalon
• duurzame keuken
• Kinderdagverblijf
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x

• X 
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Meer maatwerk

• Leerwerktraject mogelijk vanaf klas 3
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Meer info:

• Nederlands, Engels, wiskunde, mens en maatschappij, LO
• Lessen van 45 minuten of blokuren, huiswerkluw. 
• Lessen worden in klas 1 en 2 opgevangen bij lesuitval
• Renovatie gebouw: zie presentatie in de hal
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Samen leren

Leerling

Docententeam

Epe

MBO

Vakoverstijgend/ 
stages

Praktisch

Ouders
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Leren door te durven en te doen
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RSG in kernwoorden

• alle niveaus
• tweejarige brugperiode
• individuele coachgesprekken
• alle leerlingen werken met een laptop
• kiezen voor de SportGroep, StudioKunst of 

TechniekAcademie
• sterke begeleiding  
• veilige, gezonde en actieve school
• praktisch



3

Vervolg van de avond

19.30- 20.00 1e ronde Workshops

20.15- 20.45 2e ronde Workshops met keuze uit:

TTO lokaal C022 - C023
Studio Kunst lokaal B014 - B008
Techniek Academie lokaal D013 - D008   
Sportgroep Gymzalen en collegezaal
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De keuze is reuze

U kiest met een gekleurde kaart voor elke ronde 1 
workshop. Als de kaarten op zijn, is de workshop vol. 
En kunt u kiezen voor een alternatief.

Leerlingen/collega’s begeleiden u naar de juiste plek.

Om 20.00 uur is er 15 minuten voor de wisselronde. 
Ook dan staan er collega’s/leerlingen klaar om u te 
begeleiden.
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Overige informatie

In de hal staan diverse statafels:
• TTO (tweetalig onderwijs)
• Theoretische route 
• Dyslexie/ Dyscalculie
• Renovatie gebouw
• Zicht op de leerling
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Vragen?

Neem gerust contact op met:

t.vandermost@rsgnov.nl

Of voor vragen wat betreft aanmelden:

l.lansink@rsgnov.nl

We zien jullie graag terug op de open dag! En houd de 
website in de gaten voor extra bezoek momenten.  

mailto:t.vandermost@rsgnov.nl
mailto:l.lansink@rsgnov.nl

