Voorwoord
Beste groep 8 leerling,
Volgend jaar ga je naar de brugklas. Superleuk! Omdat je er veel tijd gaat doorbrengen, is het
belangrijk dat je kiest voor een school die bij je past en waar je je thuis voelt. Bij welke school
haal jij het beste uit jezelf? Even onderzoek doen dus! Mijn advies is: bezoek zoveel mogelijk
informatieavonden, doemiddagen en open dagen als je kunt. Die geven een goed beeld van de
scholen in je omgeving. Zo maak jij een goede keuze voor jouw nieuwe school.
Wij hopen natuurlijk dat je voor het Esdal College kiest. Het Esdal College is een openbare
scholengemeenschap met locaties in Emmen, Borger, Klazienaveen en Oosterhesselen. Op elke
locatie vind je andere opleidingen en andere extra’s waaruit je kunt kiezen. In dit magazine lees je
daar meer over. Ik hoop dat jij en je ouder(s)/verzorger(s) er veel aan zullen hebben bij het maken
van je keuze.
Ik wens je een fijn laatste schooljaar in groep 8 en hopelijk tot ziens bij het Esdal College!
Met vriendelijke groet,
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Een inspirerende
omgeving
voor jonge mensen, op weg
naar hun toekomst!

Borger

Klazienaveen

Oosterhesselen

Hallo toekomst, bij ons
valt nog heel wat te ontdekken!
Je staat voor een belangrijke stap op weg
naar jouw toekomst. Wij willen graag bijdragen
aan jouw ontwikkeling, in deze belangrijke fase van
je leven.
Een fase waarin je beslissingen gaat nemen die bepalend
zijn voor je toekomst. Een fase waarin je gaat ontdekken
wat jij leuk vindt en wat bij je past.
Daarbij bieden wij je alle ondersteuning die jij nodig hebt:
goed onderwijs en goede begeleiding op een heel fijne school.

Hallo toekomst, hier ben ik, hier ben jij, hier zijn wij!
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Het Esdal
College

Welkom!
Hallo bijna-brugklasser,
Welkom bij het Esdal College, de plek waar jij misschien wel de komende vier tot zes jaar gaat
doorbrengen. Op deze veelzijdige school ga je vrienden maken, jezelf ontwikkelen en ontdek jij
waar jouw passies liggen!
Het Esdal College heeft zes verschillende opleidingen op zes locaties in Borger, Emmen,
Klazienaveen en Oosterhesselen. Van het vmbo tot en met het gymnasium, van sport tot cultuur
en techniek: we hebben voor iedereen een passende opleiding. Het belangrijkste is dat jij
doet waar je het beste in bent en doet waar je blij van wordt. Weet je nog niet wat dat is? Geen
probleem, wij gaan jou daarbij helpen. Op de dag dat je klaar bent bij het Esdal College, ben jij
klaar voor de toekomst. Doelbewust, zelfverzekerd en ready to go!
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Ontdek en ervaar!
Omdat het voortgezet onderwijs meer is
dan alleen maar studeren, kun je bij het
Esdal College deelnemen aan allerlei
activiteiten, zoals sportdagen en culturele
voorstellingen. Je gaat lekker dansen op
het jaarlijkse schoolfeest of op excursie
samen met je klas. Excursies zijn een
vast onderdeel bij bepaalde vakken in de
onderbouw en bovenbouw. Geschiedenis
komt meer tot leven tijdens een bezoek aan
een museum of een archeologisch park.
Om je te oriënteren op de profielen ga je op
stage en doen we bedrijfsbezoeken.

Je hoeft het niet alleen te doen

Esdal Campus

Het kan gebeuren dat het allemaal niet gaat
zoals je wilt en je wel wat extra hulp kunt
gebruiken. Dan kunnen we samen met jou
een plan maken om te kijken hoe we jou het
beste kunnen helpen.

Borger

Esdal Vakcollege Emmen

Esdal theater

mavo/havo, bbl, kbl

bbl, kbl, kbl/mavo

Klazienaveen

Boermarkeweg Emmen

mavo/havo, bbl, kbl

mavo/havo

Oosterhesselen

Oosterstraat Emmen

mavo/havo, bbl, kbl

havo/vwo, gymnasium

Op de Esdal Campus in Emmen vind je het
Esdal theater! Dit is ons eigen theater, waar
we met zijn allen gebruik van maken. Er
worden voorstellingen gegeven voor en door
leerlingen en je kunt er allerlei workshops
volgen. Ook krijgen de leerlingen van het
Esdal Vakcollege er les in theater- en
geluidstechniek.

Meer weten? Ga snel naar www.esdalcollege.nl

Laat van je horen!
Het Esdal College heeft een schoolorkest
bestaande uit orkestleden van alle
locaties. Speel je ook een instrument
en wil je meedoen? Je bent van harte
welkom! Je repeteert elke week één uur
in het Esdal theater onder leiding van
een dirigent en treedt regelmatig op met
het orkest. Daarnaast kun je meegaan
met het jaarlijkse repetitieweekend en
de buitenlandse reis. Deze reis is een
combinatie van cultuur, kennismaken met
het buitenland en lekker bezig zijn met
muziek. Natuurlijk verzorg je samen met
het orkest ook een aantal (straat)optredens.
Hoe leuk is dat!

Wie schrijft, die blijft!
Bij het Esdal College streven wij ernaar
jou het beste onderwijs te geven: actueel
en toekomstproof. Daarom werken we al
jaren met Chromebooks. Een Chromebook
is een lichtgewicht laptop die je zowel in
de lessen als thuis kunt gebruiken. De
laptop draait volledig in de cloud en is snel
en gemakkelijk in het gebruik. Je hoeft
hiervoor geen eigen bijdrage te betalen.
Naast een Chromebook blijf je met papier
werken, zodat je je schrijfvaardigheid niet
verliest. Want ook in deze digitale wereld
geldt: wie schrijft, die blijft.
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Talent
begeleiding
Heb jij talent op het gebied van sport, muziek
of kunst, maar wil je ook ‘gewoon’ naar
school? Dan kun je in aanmerking komen
voor talentbegeleiding. Dat betekent dat je
tegelijkertijd met twee onderdelen aan de slag
gaat: je studie én je sport-/cultuuractiviteit.
Multitasken dus!
Wat is talentbegeleiding precies?
Bij het Esdal College kun je jouw talenten en
passies zoveel mogelijk aanboren. Op deze
manier haal jij het beste uit jezelf.

Kijk voor meer informatie op www.esdalcollege.nl

Wij helpen je graag daarbij en dat doen we zo:
• je krijgt een talentbegeleider
• je krijgt een aangepast les- en toetsrooster
indien nodig
• je kunt aan trainingen, wedstrijden etc.
meedoen
• je kunt je studie en je sport, muziek of
kunst goed op elkaar afstemmen zodat je in
allebei kunt uitblinken.
Ook leerlingen met een NOC*NSF-status zijn bij
ons van harte welkom.
Wil je meer informatie over talentbegeleiding of
hierover een afspraak maken? Elke Esdallocatie
heeft een talentbegeleider. In de FAQ/schoolgids
op onze website is te vinden wie dit is.
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JIJ BENT
UNIEK &
DAT IS JOUW
SUPERKRACHT
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Het is zover: je gaat naar het voortgezet
onderwijs, de eerste stap naar jouw
toekomst. Samen met jouw nieuwe
vrienden en docenten leg je hier de basis
voor een glansrijke carrière. Een term als
brugpieper of brugklas past daar niet bij.
Bij het Esdal Vakcollege Emmen noemen
we de 1e twee leerjaren dan ook het Junior
College. In het Junior College leer je van
alles over jezelf. Hoe je samenwerkt, hoe je
leert, wat je nodig hebt om goede resultaten
te behalen en wat je leuk vindt. Dit doe je
niet alleen, onze docenten staan voor je
klaar om jou hierin te begeleiden.

Wat is het Esdal Vakcollege Emmen?
Bij het Esdal Vakcollege Emmen draait het om
jou. Om jouw interesses en mogelijkheden. Jij
haalt het beste uit jezelf en leert waar je goed
in wilt worden. Heb je een vmbo-bbl/kbl of
een vmbo-kbl/mavo advies dan verbreed je je
kennis op deze vmbo-locatie door de algemene
vormende vakken zoals Nederlands, Engels en
Duits, wiskunde, rekenen, mens & maatschappij,
kunst & cultuur, natuur & gezondheid en sport.

Leer je klasgenoten
& je coach
kennen tijdens de
introductieweek.

In klas 1 en 2 maak je kennis met de
beroepsprofielen waarvoor je op het Esdal
College kunt kiezen. Tijdens de praktijkuren
ga je aan de slag met drie beroepsprofielen.
Denk hierbij aan horeca, bakkerij & recreatie,
mobiliteit & transport of dienstverlening &
producten. In het eerste jaar verdiep je je in
deze drie profielen. Ook kun je je oriënteren
op de profielen die worden gegeven op de
locatie Klazienaveen: zorg & welzijn en
bouw, wonen & interieur. Aan het eind van
klas 2 kies je een profiel dat het best bij je
past. Daarnaast is er voor klas 1 en 2 een
keuzeprogramma waarbij je kiest tussen extra
sport, muziek, kunst en cultuur of dans.

Persoonlijke coach
Het voortgezet onderwijs is, naast een
groot avontuur, topsport met als einddoel
het behalen van je diploma. Om dit zo goed
mogelijk te doen, krijg je jouw eigen coach
toegewezen. Hij of zij begeleidt je bij het
maken van huiswerk, houdt de sfeer in de

klas in de gaten en adviseert je hoe je het
beste kunt leren. Kortom: je wordt gecoacht
naar de overwinning. Maak daar gebruik van!

Rapporten
Bij het Esdal College werken we met het
systeem Magister om je schoolprestaties
en je aanwezigheid bij te houden. Je krijgt
een speciale inlogcode zodat alleen jij
bij de gegevens kunt. Hoe jij het doet op
school bespreek je met je coach in een
voortgangsgesprek. Na elk rapport krijgen je
ouder(s)/verzorger(s) een uitnodiging om over
jouw resultaten te komen praten. Uiteraard
ben jij daarbij aanwezig, net als je coach!

Je vindt het Esdal Vakcollege
Emmen in een splinternieuw
gebouw op de Esdal Campus.
Meer weten? Ga snel naar www.esdalcollege.nl

klas 1 en 2: vmbo-basis- en kaderberoepsgericht, vmbo- kaderberoepsgericht/mavo
klas 3 en 4: vmbo-basis- en kaderberoepsgericht met keuze uit de profielen horeca, bakkerij & recreatie, mobiliteit & transport, dienstverlening & producten.

Vakcollege Emmen
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Wat je nog meer moet weten
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Wij vinden het belangrijk dat jij
kunt leren op je eigen niveau
en in je eigen tempo. We
noemen dat gepersonaliseerd
leren. Daarbij werk je
toe naar het behalen van
doelstellingen die bij elk vak
en elk leerstofonderdeel
beschreven staan. Je krijgt
instructielessen en hebt
de keuze uit verschillende
flexlessen. Je kunt dan kiezen
voor een bepaald vak of voor
zelfstudie. Om de twee weken
heb je een gesprek met je
coach over je vorderingen en
je keuzes. Met je mentor heb je
iedere week contact en hij of zij
helpt je waar mogelijk.

In de vierde klas doe je in zeven vakken
examen. Dat betekent dat je na de mavo
gemakkelijk kunt overstappen naar 4 havo.
Een van de vakken is een praktijkgericht
vak of LO2 (sport). Als praktijkgericht vak
kan je kiezen voor technologie & toepassing
(T&T). Wij hebben als enige school in de
regio T&T als examenvak. Je kunt ook
kiezen voor economie & ondernemen (E&O).
Dat is nog geen examenvak, al kan je wel
examen doen voor de Business School.
In beide praktijkgerichte vakken werk je
in groepsverband aan technologische of
economische toepassingen die gebruikt
kunnen worden in bedrijven en instellingen.
Lichamelijke Opvoeding 2 (LO2) is meer

dan alleen gym: je leert over bewegen en
gezondheid, eerste hulp en het organiseren
van bijvoorbeeld sportdagen.
Hoe is de sfeer?
Op het Esdal College voel je je snel thuis.
De sfeer is gemoedelijk en je voelt
je gehoord. Alles draait om jou, jouw
mogelijkheden en het vinden van jouw
passies. Soms heb je wat extra hulp nodig
om te kunnen scoren op school. Daar is niets
mis mee. Wij vinden het belangrijk dat jij hulp
krijgt als je erom vraagt, onze docenten zijn
daarin gespecialiseerd en samen komen we
daar wel uit.
Wat is er mogelijk:
• hulp bij taal
• rekenondersteuning
• faalangstreductietraining
• hulp bij dyslexie
• verbetering van je handschrift

Meer weten? Ga snel naar www.esdalcollege.nl

mavo/havo | sportstroom | cultuurstroom | techstroom met Bèta Challenge Programma | Business School | extra activiteitenprogramma

Boermarkeweg

Waarom de Boermarkeweg?
Op de locatie Boermarkeweg kun je in de
onderbouw terecht voor mavo/havo,
cultuurstroom mavo/havo, sportstroom
mavo/havo en techstroom mavo/havo. Kies
jij niet voor de cultuur,- sport- of techstroom
(met Bèta Challenge Programma)? Dan kun
je deelnemen aan de activiteitenstroom. Je
kunt dus altijd een onderdeel kiezen dat past
bij jouw interesses.
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Oosterstraat

Bètalab
In ons sciencelab voer je allerlei
experimenten uit die te maken
hebben met natuur- en scheikunde.

Engels

Kies je voor regulier, dan krijg je het vak
Level 21. Hiermee bereid je jezelf voor op
de vaardigheden van de 21e eeuw en krijg je
onder meer les in kritisch denken,
probleemoplossen, creatief denken en
ICT-basisvaardigheden. Hallo toekomst!
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Extra cultuur, sport en science

Hallo voortgezet onderwijs, hier ben jij!
Het is eindelijk zover; je gaat naar de havo,
het atheneum of het gymnasium. Tijd om
uit te zoeken wat jij leuk vindt, waar je
goed in bent en waar je hart sneller van
gaat kloppen. In de eerste klas kies je
voor havo/atheneum of gymnasium. Dat
hoef je niet alleen te doen, wij helpen jou
hierbij. Een nieuwe school betekent nieuwe
klasgenoten, docenten en een mentor. Die
ontmoet je al in juni zodat je weet waar je
aan toe bent. Na de zomervakantie start het
introductieprogramma waarin je allerlei
spellen en opdrachten gaat doen en je
vrienden gaat maken. Een goed begin is het
halve werk!

Havo/atheneum

Je komt in het eerste leerjaar in een gemengde
brugklas havo/atheneum. In deze groepen zit
je in de klas met leerlingen met een havo- en/
of atheneumadvies. Dit is de eerste stap in de
richting van een havo- of atheneumopleiding.
Vanaf het begin wordt je uitgedaagd om het beste
uit jezelf te halen en krijg je les op jouw niveau.
Aan het eind van het schooljaar gaan we kijken
welke opleiding bij jou past.

Gymnasium
In het gymnasium werk je vaker zelfstandig, moet
je onderzoek doen en leer je analytisch denken.
Je krijgt les in klassieke cultuur en Latijn. In het
tweede jaar krijg je Grieks. In de brugklas van het
gymnasium kun je ook kiezen voor cultuur, sport,
science of regulier.

Ben je creatief en leef je voor dans, muziek
of theater? Je kunt je ziel en zaligheid erin
leggen als je kiest voor extra uren cultuur.
Dit gaat door tot en met klas 3. In deze uren
staan kunst en cultuur op de eerste plaats en
is er extra ruimte voor theater, dans, muziek,
fashion, fotografie en film. Ook bezoek je
exposities, concerten, voorstellingen en ga
je je eigen werk tentoonstellen. Je hoeft
trouwens geen extra’s te kiezen, je kunt ook
voor reguliere lessen kiezen.
Ben jij meer van de sport, dan kun je kiezen
voor extra uren sport. Naast het beoefenen van
sporten als waterskiën, schaatsen en tennis,
leer je lesgeven en organiseren.
Vakken als natuur-, scheikunde en biologie
volgt iedereen. Ben je nieuwsgierig naar
onderwerpen als robotica en astronomie, dan
kun je extra lessen science volgen tot en met
klas 3.

Meer weten? Ga snel naar www.esdalcollege.nl

Excellentietraject
Er zijn vwo-leerlingen die meer
kunnen en meer willen dan
het gewone lesprogramma. Jij
bent misschien zo’n leerling.
Voor jou hebben we ons
excellentieprogramma voor klas
1 tot en met 3 ontwikkeld. Je gaat
een aantal uren in de week aan de
slag met projecten, die vaak ook
zelfbedacht mogen zijn. Je doet
onderzoek en verwerkt dit op een
of andere creatieve manier. In
de bovenbouw bieden we allerlei
mogelijkheden om meer vakken te
kiezen.
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School voor ondernemers
De locatie aan de Oosterstraat is een
Business School. Heb je leuke ideeën
voor een onderneming, dan kun
je hiermee aan de slag. Je zet een
mini-onderneming op en kunt een
boekhouddiploma halen. Wie weet
wacht er een stralende toekomst
voor jou als zelfstandig ondernemer!

havo | atheneum | gymnasium

Level 21

We besteden extra aandacht aan het
vak Engels. Alle leerlingen uit vwo 5
kunnen de Cambridge course volgen
waarmee je een diploma met een
internationale status kunt halen. Ook
kun je in de bovenbouw extra werken
aan je Engels via onze Proficiency
klassen. Hiermee bouw je een
voorsprong op die heel handig kan
zijn bij een vervolgopleiding.

Niet alles kun je in de klas leren.
Buiten de school is veel te doen! Je
gaat op excursie naar een stad, naar
voorstellingen, naar het museum en je
gaat een paar dagen op familiestages
(met een bekende van jou mee naar het
werk). We gaan ook met de bus langs
bedrijven om te zien hoe daar gewerkt
wordt. Nou, is dat leren of niet?

Borger

Minder huiswerk thuis

Op de locatie Borger heb je in de
onderbouw vier dagen per week een
huiswerkuur, waarin je op school je
huiswerk kunt maken. Je hoeft dan thuis
niet veel meer te doen. Lekker toch?
Er is ook altijd een docent aanwezig die
jou kan helpen bij het maken van het
huiswerk en die jou leert hoe je moet
leren.

Mix en match
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Het is zover! Het voortgezet onderwijs
begint. Als je doet waar je goed in bent
en wat je leuk vindt, gaat het leren
gemakkelijker. Dit doen we door ons
onderwijs te laten aansluiten op jouw
mogelijkheden en interesses. Op onze
school draait alles om jou. We houden
rekening met het type leerling dat jij bent
en jouw gedrag. Dit noemen we typologie.
Hierop passen wij onze manier van lesgeven
aan.
Waarom Esdal College Borger?
Op de locatie in Borger kun je in de
onderbouw terecht voor de vmbo-basis- en
-kaderberoepsgerichte leerweg en mavo/havo. In
de bovenbouw, dit is vanaf klas 3, ga je verder met
vmbo-basis of -kader of mavo. Als je verder wilt
en kunt op de havo, dan kun je overstappen naar
onze locatie Oosterstraat in Emmen.

Junior College

De onderbouw op de locatie Borger noemen
we het Junior College. In het Junior College
leer je van alles over jezelf. Je krijgt de meeste
vakken van één docent in een eigen lokaal. Je
ontdekt op welke manier jij het beste leert, hoe
je samenwerkt, hoe je leert wat je nodig hebt om
goede resultaten te behalen en wat je leuk vindt.
Je werkt uit boeken, op het chromebook en met
doe-opdrachten.

Jouw coach

Je krijgt een eigen coach. Samen met de coach
kijk je hoe het met je gaat. Dit gaat over hoe jij
je voelt, maar natuurlijk ook over hoe het gaat
op school. Hij of zij begeleidt je in het maken van
huiswerk en adviseert je hoe je het beste kunt
leren. Samen ga je kijken waar je al goed in bent
en waar je nog beter in wilt worden. Jouw coach
staalt altijd voor je klaar.

Naast alle algemene lessen krijg je les
over social media, leren leren, sociale
vaardigheid, kunst, muziek en nog veel
meer. Je ontdekt waar je goed in bent
tijdens het blok ‘mix en match’. Tijdens
deze uren kan je kiezen of jij je wilt
verder verdiepen in sport, fotografie,
koken, creatief en nog veel meer. Je
ontdekt wat bij jou past!

Op het Junior
College werken
de klassen graag
samen; zo kom je
je vrienden uit een
andere klas ook nog
eens tegen.

Meer weten? Ga snel naar www.esdalcollege.nl

Junior College mavo/havo klas 1 | mavo/havo klas 2 | Junior College vmbo-basis- en kaderberoepsgerichte leerweg klas 1 en 2 | Daarna ga je in klas 3 van de
bovenbouw in Borger verder met vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg dienstverlening & producten of mavo. Als je verder gaat op de havo, dan stap je over
naar de locatie Oosterstraat in Emmen.

Leren buiten school
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Het is tijd voor het voortgezet onderwijs
en jouw avontuur begint in Klazienaveen!
Hier ontmoet je je nieuwe klasgenoten, de
leraren en de mentor, jouw aanspreekpunt
voor dit eerste jaar. Dit gebeurt al voor de
zomervakantie zodat je alvast weet waar
je aan toe bent. Na de zomervakantie leer
je iedereen beter kennen. We nemen daar
goed de tijd voor. De eerste acht weken zijn
er allerlei activiteiten die ervoor zorgen dat
je je snel thuis zult voelen.
Waarom locatie Klazienaveen?
Het Esdal College Klazienaveen is een school
voor vmbo-beroepsgericht en mavo/havo. Met
algemene vormende vakken zoals Nederlands,
Engels, Duits, wiskunde, rekenen, mens &
maatschappij, kunst & cultuur, natuur &
gezondheid en sport leg je een goede basis voor
de toekomst. We bieden twee leerroutes aan: de

theoretische leerroute voor iedereen met een
mavo/havo- of vmbo-kaderberoepsgericht/mavo
advies en de beroepsgerichte leerroute voor
vmbo-basis of kaderberoepsgericht advies. Maar
ook met een kaderberoepsgericht advies kun je
terecht in de theoretische leerroute. Samen met
je ouders en je basisschool maak je een keuze.
Pas in de derde klas maak je definitieve keuzes
voor je examenprogramma.
Tijdens de praktijkuren ga je ook aan de slag
met drie beroepsprofielen. Denk hierbij aan
zorg & welzijn, bouw, wonen & interieur of
dienstverlening & producten. In het eerste jaar
verdiep je je in de drie profielen. Ook kun je je
oriënteren op de profielen die worden gegeven
op het Esdal Vakcollege Emmen: horeca,
bakkerij & recreatie, mobiliteit & transport en
dienstverlening & producten.

Alles draait om jou
Het onderwijs op het Esdal College locatie
Klazienaveen is volledig gericht op jou. Wat
vind jij leuk, waar ben je goed in en waar
liggen jouw passies? In het Junior College,
zo noemen wij de eerste twee jaar, ga je
onderzoeken waar je goed in bent en hoe je
het beste uit jezelf kunt halen. Dat doe je niet
alleen, onze docenten helpen je hier graag
bij. Tijdens keuze-uren kun je aan de slag
met activiteiten die jou aanspreken zoals
sport, techniek en natuur en onderzoeken.
Ook kun je bij ons je talenten ontwikkelen bij
cultuur, met muziek, dans en expressie of

Leren op
jouw manier!

kun je lekker creatief aan de slag. Ook zijn er
sportdagen, culturele voorstellingen en kun
je deelnemen aan activiteiten na schooltijd,
zoals een filmavond en een schoolfeest.
Gaat het leren niet zoals je wilt of zit je niet
zo lekker in je vel? Wij zijn er om te helpen
en bieden de ondersteuning die je nodig hebt.
Meerdere keren per jaar bespreken we samen
met jou en je ouder(s)/verzorger(s) hoe het
met je gaat. We doen het samen!

Mavo-plus
Ook goed om te weten: we hebben op
de mavo een speciaal plusprogramma,
een programma waaruit je verschillende
dingen kunt kiezen: het volgen van een
beroepsgericht vak, zelf je lesrooster indelen
waardoor je je meer kunt verdiepen in een
specifiek vak of examen doen in zeven vakken
in plaats van zes. Haal het beste uit jezelf!
Meer weten? Ga snel naar www.esdalcollege.nl

mavo | onderbouw havo (na twee jaar stap je over naar onze locatie Oosterstraat in Emmen) |
vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg/mavo | vmbo-gemengde leerweg | vmbo-basis- en kaderberoepsgerichte leerweg
Profielen bouwen, wonen & interieur, zorg en welzijn, dienstverlening & producten

Klazienaveen
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Hallo eerstejaars, ben jij klaar voor
de tijd van je leven? Op het voortgezet
onderwijs leg je de basis voor de toekomst:
Hier ontdek je wat je leuk vindt, waar
je goed in bent en leer je hoe je kunt
bereiken wat je wilt. Je schoolcarrière
begint met het ontmoeten van je nieuwe
klasgenoten en je mentor in juni. Na de
zomervakantie leer je ze beter kennen door
het introductieprogramma vol spelletjes
en opdrachten. Tijdens de huiswerkuren
leer je hoe je het beste kunt leren en hoe je
huiswerk kunt maken.
Jouw coach

Je krijgt een eigen coach. Samen met de coach
kijk je hoe het met je gaat. Dit gaat over hoe jij
je voelt, maar natuurlijk ook over hoe het gaat
op school. Hij of zij begeleidt je in het maken van
huiswerk en adviseert je hoe je het beste kunt
leren. Samen ga je kijken waar je al goed in bent
en waar je nog beter in wilt worden. Jouw coach
staalt altijd voor je klaar.

Waarom locatie Oosterhesselen?
Op de locatie Oosterhesselen kun je terecht
voor de vmbo basis- en kaderberoepsgerichte
leerweg (richting dienstverlening & producten),
mavo en de onderbouw havo. We vinden het heel
belangrijk dat jij je op onze school thuis voelt.
Op onze school kent iedereen elkaar en de sfeer
is gemoedelijk. Onze docenten leren jou goed
kennen, waardoor we je goed kunnen helpen.
Naast de lessen organiseren wij ook allerlei leuke
activiteiten.

Minder huiswerk thuis
Op de locatie Oosterhesselen heb je in
de onderbouw vier dagen per week een
huiswerkuur, waarin je op school je huiswerk
kunt maken. Je hoeft dan thuis niet veel meer
te doen. Lekker toch? Er is ook altijd een docent
aanwezig die jou kan helpen bij het maken van
het huiswerk en die jou leert hoe je moet leren.

Aandacht voor jou
& vertrouwd

Dienstverlening & producten

Zelf kiezen met welke beroepen je nu al
kennis wilt maken? Bij het Esdal College
in Oosterhesselen mag je dat! Tijdens de
lessen van dienstverlening & producten maak
je kennis met meerdere beroepsrichtingen,
die jij misschien wel interessant vindt. Zo
kun je tijdens de lessen bijvoorbeeld zelf een
game ontwikkelen of werken met robotica.
Of begin je liever je eigen bedrijf, want dan
is ondernemen iets voor jou. Wanneer je
graag creatief bezig bent, dan kun je kiezen
voor mode en design of groene vormgeving
en styling. Maar eh… weet je wat het leuke
is…? Tijdens deze lessen hoef je niet steeds
stil op je plaats te zitten, maar mag je lekker
aan het werk! Je kunt uit maar liefst negen
beroepsrichtingen kiezen. Wedden dat er ook
iets voor jou bij zit!

LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding)
Het is belangrijk om te weten waar je goed
in bent of juist waar je niet goed in bent. Als
je dat weet wordt het gemakkelijker voor je
om te kiezen welke richting je op wilt. Welke

vakken passen bij je en wat heb je nodig
als je aan een beroep denkt. In klas 3 gaat
iedereen op stage. Tijdens de stage zie je
welke werkzaamheden er uitgevoerd moeten
worden bij een bepaald beroep. Daarnaast
vragen we ook mensen om bij ons op school
te komen om te vertellen over hun beroep.
Zo krijg je al een goed beeld van sommige
beroepen en weet je al snel of dit wel of niet
bij jou past. Bij LOB leer je jezelf kennen.

Extra activiteiten

Naast het behalen van goede resultaten kun
je op de locatie Oosterhesselen ook goed
scoren op het gebied “leuke dingen doen”. Je
kunt inspiratie opdoen en je verbazen tijdens
de buitenschoolse activiteiten. . Denk aan een
survivaltocht en een zeskamp, bezoek aan
toneelvoorstellingen. Je gaat ook op excursie
naar Amsterdam. In het derde jaar ga je naar
een stad in het buitenland. De onderbouw
gaat naar een attractiepark. Elk jaar zamelen
we geld in voor een goed doel in de regio.
Genoeg te doen!
Meer weten? Ga snel naar www.esdalcollege.nl

vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg (richting dienstverlening & producten (volledig)) | mavo (volledig)
onderbouw havo (na twee jaar stap je over naar de locatie Oosterstraat in Emmen)

Oosterhesselen
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Inspirerende
momenten
Esdal Informatief*
Informatieavond vanaf 19:00 uur voor
leerlingen in groep 8 en hun ouder(s)/
verzorger(s)

Gymnasiumdag 14 januari*

1 november:
Boermarkeweg (Emmen) (mavo/havo)

Oosterstraat (Emmen)

2 november:
Oosterstraat (Emmen) (havo/vwo, gymnasium)
Esdal Vakcollege Emmen (vmbo-bbl, vmbo-kbl,
vmbo-kbl/mavo)
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8 november:
Klazienaveen (vmbo-bbl, vmbo-kbl, mavo/havo)
10 november:
Borger (vmbo-bbl, vmbo-kbl, mavo/havo)
Oosterhesselen (vmbo-bbl, vmbo-kbl, mavo/havo)

Open dagen

09.00 - 12.30 uur
meeloopochtend voor leerlingen in groep 8

Doemiddagen*
16 februari 13:30 - 15:00 uur:
Klazienaveen (vmbo-bbl, vmbo-kbl, mavo/havo)
Oosterhesselen (vmbo-bbl, vmbo-kbl, mavo/havo)
Borger (vmbo-bbl, vmbo-kbl, mavo/havo)
Boermarkeweg (Emmen) (mavo/havo)
Oosterstraat (Emmen) (havo/vwo, gymnasium)
17 februari 15:30 - 17:00 uur:
Esdal Vakcollege Emmen (vmbo-bbl, vmbo-kbl,
vmbo-kbl/mavo)
Boermarkeweg (Emmen) (mavo/havo)
Oosterstraat (Emmen) (havo/vwo, gymnasium)

11 januari 17:00 - 20:00 uur:
Klazienaveen (vmbo-bbl, vmbo-kbl, mavo/havo)
11 januari 18:30 - 20:30 uur:
Oosterhesselen (vmbo-bbl, vmbo-kbl, mavo/havo)

bbl: vmbo-basisberoepsgerichte leerweg
kbl: vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg

12 januari 14:00 - 20:00 uur:
Boermarkeweg (Emmen) (mavo/havo)
Oosterstraat (Emmen) (havo/vwo, gymnasium)
Esdal Vakcollege Emmen (vmbo-bbl, vmbo-kbl,
vmbo-kbl/mavo)
13 januari 18:30 - 20:30 uur:
Borger (vmbo-bbl, vmbo-kbl, mavo/havo)

*Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.esdalcollege.nl/naar-het-esdal

Kom kennis
maken en laat
je inspireren!
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HAAL
HET BESTE
UIT JEZELF

Hallo
Campus,
we zien naar je uit

Contactgegevens
Esdal Vakcollege
Emmen

Locatie
Borger

Oosterstraat 82
7822 HG Emmen

Hoofdstraat 56
9531 AH Borger

T: 088-0009630
vakcollege@esdalcollege.nl

T: 088-000 9650
borger@esdalcollege.nl

Locatie
Boermarkeweg

Locatie
Klazienaveen
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Angelsloërdijk 13c
7822 HK Emmen

Van Echtenstraat 22
7891 LM Klazienaveen

T: 088 – 000 9620
boermarkeweg@esdalcollege.nl

T: 088-000 9660
klazienaveen@esdalcollege.nl

Locatie
Oosterstraat

Locatie
Oosterhesselen

Oosterstraat 78
7822 HG Emmen

Beatrixlaan 14a
7861 AJ Oosterhesselen

T: 088-000 9610
oosterstraat@esdalcollege.nl

T: 088-000 9 670
oosterhesselen@esdalcollege.nl

Inspiratie
Inspiratie krijg je door
elkaar te ontmoeten, te
leren van elkaar en samen
ambities waar te maken.
De held in jou is altijd weer
inspiratie voor de ander.
Zo ook onze campus; een
inspirerende plek voor jong
en oud.

Een inspirerende
omgeving voor jonge
mensen, op weg naar
de toekomst.

Klazienaveen

Esdal Vakcollege Emmen

Oosterstraat (Emmen)

Boermarkeweg (Emmen)

Oosterhesselen

Borger
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