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Borger 

 

 

 

Hoi leerling uit groep 8 
 

Je hebt nu de nieuwsbrief van het Esdal College Borger te  
pakken. Dinsdag 9 februari hebben we een ONLINE open avond.  

We zouden het erg leuk vinden als je ons opzoekt. Er komt op 
onze website een pop-up waar je op kunt klikken 

(www.esdalcollege.nl). Tijdens deze avond kun je verschillende 
challenges doen, (video)chat contact maken, webinars met  

informatie over onze school volgen en nog veel meer! Tot dan?!  

Dinsdag 9 februari 

ONLINE open dag  

Esdal College Borger 

17:00 — 20:00 uur 

Junior College 
Na de zomervakantie is het zover, je gaat naar een andere 
school. Dit is spannend, maar bij ons op school helpen we 

je. Je komt namelijk in het Junior College. Je zit dan  
grotendeels in je eigen lokaal met een docent waar je  

verschillende lessen van krijgt. Daarnaast leer je ook over 
hoe je moet leren, leren je door te doen en meer. Je krijgt 

begeleiding in het maken van keuzes voor later door  
praktijklessen (D&P), snuffelstages, gastlessen en een 

LOB-programma (loopbaan oriëntatie begeleiding).  

 

Zo maken we de stap van het  
basisonderwijs naar het voortgezet  

onderwijs supersimpel! 

 
 

Puzzeltijd 
 

 
 

Oplossing: ________________________ 
_________________________________! 

Bij ons kun je terecht voor: 
BB (basis beroeps) KB (kader beroeps) MAVO 

HAVO (alleen in klas 1&2) 

 
 

Nieuwbouw 
Yes, wij krijgen een nieuwe school!  
In 2022 gaan we verhuizen naar een  

spiksplinternieuw gebouw.  

http://www.esdalcollege.nl


 

 

 
Aanmelden 

Aanmelden voor de open dag is niet nodig.  
Toch hebben we op de website een aanmeldknop  

gemaakt. Hier kun je aangeven dat je gaat rondkijken op 
dinsdag 9 februari. Als je je hier aanmeldt, ontvang je 
voor 9 februari 17:00 uur thuis de benodigdheden om  

gelijk aan de slag te gaan tijdens de open avond.  
 

Klik hier om je gelijk aan te melden.  
(dit kan tot maandag 8 februari 12:00 uur) 

 
Rooster 

In de eerste klas begin je de dag om 08:30 
uur. Je hebt dan blokuren van tachtig  

minuten of blokjes van veertig minuten. 
Daarnaast is er bijna elke dag een huis-

werkuur waardoor je thuis (waarschijnlijk) 
geen huiswerk hoeft te maken! Je bent  

elke dag uiterlijk om 14:50 uur vrij.  

 
Blended learning 

 
Als je bij ons op school komt, krijg je een 

Chromebook van school. Dit is een laptop, 
maar dan zonder harde schijf. Je krijgt dus 
veel boeken digitaal. Wij kiezen ervoor om 
ook nog echte boeken te gebruiken, zodat 

het de keus van de leerling of docent is wat 
je gebruikt. Daarnaast leer je veel met 

praktische opdrachten.  
Het Chromebook is erg handig voor het  

opzoeken van dingen op internet, het  
oefenen van woordjes of sommetjes en voor 

het maken van verslagen.  

 

Mix & Match 
Eén keer per week staat mix & match op het rooster. 

Dat houdt in dat je mag kiezen welk vak je gaat volgen. 
De gehele onderbouw doet hier aan mee. Er worden 

elke periode verschillende keuzevakken aangeboden.  
Voorbeelden van keuzevakken van dit schooljaar zijn:  

culinair, 3D ontwerpen, fotograferen en sport.  
Ze zijn gericht op de profielen Zorg&Welzijn, Techniek, 

Ondernemen, Groen en Horeca & Toerisme. 

Tips ONLINE open dag: 

- Klik op Mix&Match. 

- Ga (video)chatten met een  

docent en stel je vragen. 

- Volg een webinar. 

- Doe mee met een challenge  

en win!  

 

Social Media 
 

Meer informatie? Bezoek onze website,  
like ons op facebook en volg  
@esdalborger instagram!  

https://www.esdalcollege.nl/online-open-dag-esdal-college-locatie-borger/
https://www.instagram.com/esdalborger/?hl=nl
https://www.facebook.com/esdalborger/


 

 

 
Challenges  

 
We dagen je uit! Alle docenten hebben flink 

hun best gedaan om een challenge op te 
nemen. Kom jij ze bekijken tijdens de  

ONLINE open avond en durf je het aan om 
mee te doen?  

PS: je kunt hier ook bijna alle docenten 
even zien  

 
Webinars 

 
Jammer genoeg kunnen we jullie niet op school  

ontvangen. Om jullie toch te vertellen over onze school 
hebben we op de ONLINE open avond webinars. Dit is een 

online presentatie over verschillende onderwerpen.  
 

We hebben een rooster gemaakt zodat je nu al goed kunt 
bedenken wat je wanneer wilt horen/zien.   

 
Ronde 1: 17:15—17:30 uur 
Ronde 2: 17:45—18:00 uur 
Ronde 3: 18:45—19:00 uur 
Ronde 4: 19:15—19:30 uur 
Ronde 5: 19:45—20:00 uur 
 
Bij elke ronde kun je kiezen uit de volgende webinars:  
 Junior College 
 D&P leren door doen 
 Ondersteuning  
 Algemeen 

 
(Video)Chat 

 
Wil je even ‘persoonlijk’ contact? Dat kan! 

Je kunt tijdens de ONLINE open avond  
videochatten of chatten zonder camera met 

een docent. Dit kan tussen 17:00—18:00 
uur en tussen 18:45—20:00 uur.  

 
Je mag ook je gegevens achterlaten, dan 

nemen wij contact met je op.  

Wist je dat? —> je een kijkje kunt nemen in onze 

school via Google Street View? 
—> je veel leert door te doen? 

—> je een prijs kunt winnen als je 

meedoet aan een challenge tijdens de  

ONLINE open avond. 

 

Tot 9 februari o
p 

www.esdalcollege.nl  

 
Belangrijke data 

 
Dinsdag 9 februari ONLINE open dag 
   17:00—20:00 uur 
 
Woensdag 3 maart Doemiddag* 
   13:30—15:45 uur  
 
Klik hier om je voor de doemiddag aan te 
melden.  
 
*onder voorbehoud    

https://www.esdalcollege.nl/
https://www.esdalcollege.nl/aanmelden-doemiddag-locatie-borger-3-maart/


 

 

Kantine 

 
 

Klik hier om de school via 

Street View te bekijken.  

https://www.google.com/maps/@52.9206281,6.7909714,3a,75y,332.84h,82.26t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMRcHeqZ-pT5huS4q7d3aovd4ITKa6XBR3EmpsR!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMRcHeqZ-pT5huS4q7d3aovd4ITKa6XBR3EmpsR%3Dw203-h100-k-no-p

