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Locaties  
RSG WOLFSBOS 
HOOGEVEEN 

Alvast sfeer 
proeven bij ons  
op school?

KIES JE VOOR RSG WOLFSBOS
DAN KIES JE VOOR:

‘WIJ ZIEN JOU’ ALS RODE 
DRAAD IN ALLES WAT WE DOEN

WIJ
ZIEN
JOU

Een gezellige, gezonde en veilige school 

waar je je snel thuis voelt

Kleinschalige locaties en een eigen brugklas-

gebouw voor mavo, havo en vwo

Maatwerk (Daltononderwijs en flexuren): 

waarbij je invloed hebt op je eigen leertraject 

door te kiezen wat bij jou past, ondersteund met 

persoonlijke coaching. 

2-jarige brugklasperiode waardoor je meer 

kans, tijd en ruimte krijgt om het juiste niveau te 

kiezen

Modern onderwijs met een eigen device

Leuke activiteiten binnen en buiten de school

Goede doorstroom en overstapmogelijkheden 

tussen onderwijsniveaus

Onderbouw én bovenbouw te volgen op  

dezelfde locatie

Talentontwikkeling en uitdaging voor elke leerling

Kwaliteitsonderwijs: goede resultaten  

met slagingspercentages van goed tot uitstekend

Goed contact tussen leerling, ouders en school

VWO, HAVO EN MAVO
Groene Driehoek, Valkenlaan 1

VMBO/LWOO 
Harm Smeenge, Wolfsbosstraat 3 

VMBO/LWOO
Dikkenberg, Wolfsbosstraat 7

PRAKTIJKONDERWIJS (PRO)
De Meander, Wolfsbosstraat 7a

BEKIJK ONZE FILM NU SAMEN MET JE 
OUDERS OP WWW.WOLFSBOS.NL

Voor jou betekent dit dat je kunt verwachten dat wij 

nieuwsgierig zijn naar wie je bent en naar wat je kunt. 

Persoonlijke groei en betekenisvol leren zijn hierbij 

belangrijke speerpunten. Samen met jou werken we aan 

je toekomst. Ook je ouders zijn welkom op school, hun 

mening en ideeën horen we graag. Natuurlijk worden 

zij op de hoogte gehouden van jouw ontwikkelingen 

en is er altijd ruimte voor een persoonlijk gesprek. 

Tijdens het schooljaar worden er voor je ouders diverse 

contactmomenten georganiseerd zoals mentoravonden, 

spreekavonden met vakdocenten en thema avonden. 

Ouders die meer willen doen voor de school kunnen lid 

worden van de ouderraad of medezeggenschapsraad.

WOLFSBOS CHALLENGE OP 8 DECEMBER 

15.00 - 16.30 uur

Sportief event voor leerlingen van groep 8.

OPEN DAG OP 21 JANUARI

16.00 - 21.00 uur

Kennismaken en sfeer proeven voor leerlingen van 

groep 7/8 en hun ouders.

WOLFSBOS LIVE OP 2 FEBRUARI

12.30 - 15.30 uur

Voor leerlingen van groep 8 die een middagje  

het échte brugklasleven willen beleven.

KENNISMAKINGSMOMENT OP 15 JUNI

‘s ochtends

Voor leerlingen van groep 8.

Door de coronamaatregelen kan het zijn dat bepaalde 
activiteiten niet of op een andere manier plaatsvinden.  
Kijk voor de meest actuele informatie op onze site.

Heb je vragen? 
STELJEVRAAG@WOLFSBOS.NL 
Voor meer informatie kan je ook kijken op  
www.wolfsbos.nl of bel 0528 - 26 86 36.

Kennismakings-
activiteiten
2021 - 2022



Wolfsbos Breed: uitdagende  

activiteiten en workshops, zowel  

binnen als buiten de school

Een ultramodern Sciencelab  

waar je onderzoekt en ontdekt

Mooie praktijklokalen waar je  

een vak leert en vaardigheden  

kunt oefenen

Ruimte voor talentontwikkeling  

met aandacht voor excellentie

Een focus op wetenschap  

en techniek

Aandacht voor 

verschillende 

talen en cultuur

 

Cambridge English  

op havo en vwo 

Drama als examenvak  

op havo en vwo

Samenwerking met bedrijfsleven:  

stages, gastlessen, bedrijfsbezoeken  

en loopbaanoriëntatie 

Projecten in samenwerking met 

de universiteit, het hbo en het mbo

Spannend, de overstap van de basisschool naar 
het voortgezet onderwijs. Op RSG Wolfsbos 
gaat er een nieuwe, uitdagende wereld voor 
je open. Een nieuwe school, nieuwe klas, een 
lesrooster met nieuwe vakken, voor elk vak  
een andere docent en wellicht dat je straks  
‘s ochtends wat verder moet fietsen.  
Toch zal je zien, dat het best snel went.  
Op RSG Wolfsbos ben je WELKOM.

2-jarige brugklas: geeft tijd en ruimte  

Jouw juf of meester van de basisschool kijkt welk 

type voortgezet onderwijs goed bij jou past. Dat kan 

praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo of vwo zijn. Op RSG 

Wolfsbos krijg je de tijd om te laten zien wat je kan. We 

hebben een 2-jarige brugklas met dakpanklassen. Je 

begint op het niveau dat de basisschool heeft geadviseerd 

en we dagen je uit om een hoger niveau te bereiken. Heb 

je bijvoorbeeld mavo-advies, dan kom je in een 

brugklas mavo-havo.

De school die bij jou past

We hebben 5 gezellige schoollocaties op 1 campusterrein. 

Doordat je naar je eigen schoolgebouw gaat, wen je snel 

aan de nieuwe omgeving. 

De Groene Driehoek is de grootste locatie. Als je daar naar 

de mavo, de havo of het vwo gaat, dan krijg je het eerste 

jaar les in het brugklasgebouw met een eigen ingang, 

schoolplein en aula.

WIJ
ZIEN
JOU

Vmbo en praktijkonderwijs

De lessen op het vmbo en praktijkonderwijs worden 

gegeven vanuit de daltonprincipes. Voor jou betekent dat, 

dat je zelfstandiger en verantwoordelijker wordt en goed 

leert samenwerken met andere leerlingen. 

De docenten coachen je hierbij.

Flexrooster mavo, havo & vwo

Vanaf de brugklas krijg je op locatie Groene 

Driehoek flexuren die je zelf, naast de al 

ingeroosterde lessen, kan inplannen. Tijdens deze uren 

bepaal jij welk vak je volgt. Hierdoor kies je voor meer 

uitdaging of extra ondersteuning

Vmbo met leerweg ondersteunend 

onderwijs (lwoo)

Als het leren niet vanzelf gaat en je 

beter tot je recht komt in een kleinere 

klas, dan is lwoo voor jou een optie. Je krijgt dan meer 

aandacht en ondersteuning zodat het mogelijk is om een 

vmbo-diploma te halen.

Uniek  
OP RSG WOLFSBOS 
We laten je graag ontdekken wat je leuk vindt en je krijgt volop de  
ruimte om je eigen keuzes te maken en je talenten te ontwikkelen met: 

NIEUW!
HET ICT LYCEUM 

Vanaf schooljaar 2022-2023 start RSG Wolfsbos met het ICT 

Lyceum, een volwaardige ICT-opleiding voor mavo, havo en 

vwo.  Super interessant en helemaal van deze tijd! 

Je sluit de middelbare school af met een volwaardig diploma 

inclusief het vak Informatica. Het ICT Lyceum sluit naadloos 

aan op vervolgopleidingen in de IT op het mbo, hbo en wo. 

Kies je voor het ICT Lyceum dan krijg je  

bijvoorbeeld les over:

• programmeren met diverse programmatalen

• wat informatiesystemen zijn en wat je ermee kunt

• de verschillende soorten hardware en  

 toepassingen

• websites en apps bouwen

• cybersecurity met onder andere phissing  

 en hacking

• big data en blockchain

VAN LEERLINGEN KRIJGT DE 
SCHOOL EN DE SFEER EEN 8

OUDERS GEVEN
ONZE SCHOOL EEN7

Een leerling zegt over RSG Wolfsbos: 

Een school die er toe doet, kijkt 
verder dan het diploma en is een 
fijne plek om je te ontwikkelen.

WIST JE DAT:
• Een schooldag om 8.15 uur begint

• Elke les 50 minuten duurt

• Er een kleine en een grote pauze is  

 tijdens de schooldag

Neem dan contact op met Petra Hummel  
(p.hummel@wolfsbos.nl).

Heb je vragen over het ICT Lyceum? 


