Hieronder staan de vragen die gesteld zijn tijdens de live stream van de Online Open Dag met de
antwoorden. Mocht je nog andere vragen hebben dan horen we het graag. Je kunt ons mailen via
steljevraag@wolfsbos.nl of bellen met 0528 – 268 636.

Heb je online les?
Ja die is er, indien nodig. Mocht je in thuisquarantaine zitten dan kun je de les via je laptop volgen.
Wat moet je doen als je ziek bent of ziek wordt op school?
Als je ziek bent, meldt je ouder/verzorger je voor je eerste les ziek bij de administratie. Als je ziek
wordt op school, meld je je bij de onderwijsassistent.
Veiligheid
RSG Wolfsbos zorgt voor een goede veiligheid. In alle gebouwen is er toezicht door de conciërges en
eigenlijk het hele personeel. We hebben geen beveiligers, maar er is wel cameratoezicht. Op
veiligheid scoort RSG Wolfsbos hoog, dit komt naar voren uit onze ouder- en leerlingenquêtes. Er is
een jeugdagent verbonden aan de school. Hij heeft 1x per twee weken zitting op school.
Stel die ene pestkop van de basisschool komt op dezelfde school, aan wie moet ik dat dan melden?
Dit kunnen je ouders melden aan de leerlingcoördinator.
Wat doen jullie tegen pesten?
In de mentorles is aandacht voor pesten. Daarnaast hebben we twee anti-pestcoördinatoren.
Kun je aanvragen om bij een vriend/vriendin van groep 8 in de klas te komen?
Ja dat kan. Op het aanmeldformulier kun je twee vrienden of vriendinnen aangeven. We proberen de
klassen zo in te delen, dat je met een aantal klasgenoten samen kunt fietsen.
Wat als mijn vriend(in) niet bij mij op school zit en ik hem (haar) mis?
Dan kan je vriend(in) natuurlijk naar onze school komen 😊.
Begeleiding en zorg
Voor leerlingen die meer begeleiding nodig hebben, hebben we verschillende mogelijkheden. Er is
een dyslexiespecialist. Er is ook faalangsttraining en sociale vaardigheidstraining. Ook andere
begeleiding, zoals bijvoorbeeld dyscalculie, is mogelijk.
Heb je dyslexie dan leer je samen met de dyslexiespecialist hier mee om te gaan. Je krijgt een
dyslexiepas en andere faciliteiten als je die nodig hebt. Ook krijg je extra tijd bij het maken van de
toetsen.
Wat betekent L.O.B.?
L.O.B. betekent loopbaanoriëntatie. Ook dit is een vorm van begeleiding, waarbij je geholpen wordt
bij het kiezen van een vakkenpakket en een vervolgopleiding.
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Hoeveel mentoren krijg je?
De brugklas heeft vaak 2 mentoren. Je krijgt een individuele mentor, waar je het meest contact mee
zult hebben.
Gaan we ook op schoolkamp?
Als dat mogelijk is, ga je in de brugklas op schoolkamp.
Mag je in de pauze van het schoolplein af?
In de onderbouw mag je niet van het schoolplein af. In de bovenbouw wel.
Wat voor speciale workshops zijn er?
In de brugklassen is er “Wolfsbosbreed” waarbij allerlei verschillende workshops gegeven worden,
van dans, drama, kunst en techniek. Je kunt zelf een workshop kiezen.
Op het vmbo en praktijkonderwijs is er schoolzwemmen. Binnen de Daltonuren op het vmbo en
praktijkonderwijs zijn er keuze-uren met verschillende vakken en lessen.
Op de Mavo, Havo en Vwo (locatie Groene Driehoek) kun je drama, Cambridge English, Makerspace
op vrijdagmiddag en nog veel meer doen.
Welke opleidingen zijn er op Wolfsbos?
Op Wolfsbos kun je naar praktijkonderwijs, VMBO Basis/Kader, Mavo, Havo en Vwo.
Is het moeilijk op de mavo of havo?
De ene leerling leert gemakkelijker dan de ander. Belangrijk is dat er voor iedere leerling een passend
niveau is en dat we twee jaar de tijd nemen om dit niveau voor jou te bepalen door onze unieke
dakpanklassen.
Hoeveel lesuren heb je maximaal? En hoe lang duren de lesuren?
Je hebt 31 lessen in de week. Deze lessen duren 50 minuten.
Hoe lang zijn de pauzes en hoeveel pauzes zijn er?
Er zijn twee pauzes. In de ochtend een pauze van 20 minuten, in de middag van 30 minuten.
Stel ik snap het rooster niet, wie kan mij dan helpen?
In principe kan iedereen je erbij helpen, maar je zult vooral veel hulp krijgen van je mentor.
Helpen jullie bij het plannen van het huiswerk?
Ja we helpen je bij het plannen van het huiswerk. Dit zal door de mentor gebeuren. Op de Mavo,
Havo en Vwo werk je met de Plenda, een agenda waarin je je huiswerk noteert.
Heb je op school tijd voor het maken van huiswerk?
Ja, je kunt je huiswerk voor een deel maken tijdens de les of in de flexuren of Daltonuren.
Hoeveel kinderen zitten er in een klas?
Dat hangt af van het niveau. Op de Mavo, Havo en VWO zitten er tussen de 25 en 30 leerlingen in de
klas. Op het VMBO tussen de 16 en 24.
Hoe laat ga je naar school?
De lessen starten om 8.15 uur. Voor de exacte lestijden kun je op de website kijken.
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Gaan we met gym naar de sportvelden van HZVV?
De sportlessen buiten vinden plaats op de sportvelden van HZVV. De lessen binnen zijn in de
sporthallen gekoppeld aan de school of in het Activum.
Hebben jullie ook gitaren op school?
Ja, we hebben gitaren op school, deze worden gebruikt bij de muzieklessen.
Hebben alle locaties (Mavo, Havo, Vwo | Vmbo – lwoo | praktijkonderwijs) een kantine?
Ja, alle locaties hebben een kantine met een mooi aanbod. We zijn in het bezit van de Gouden
Schaal. Dit is het hoogste niveau van de Gezonde School.
Krijg je bijles op RSG Wolfsbos?
Jazeker.
Wat voor sporten worden er gegeven bij lichamelijke oefening en hoeveel lessen krijg je?
Je krijgt 2 tot 3 uur in de week gymlessen. Deze lessen zijn heel gevarieerd. Je krijgt bijvoorbeeld
balsporten, turnen, conditieoefeningen, zwemmen, maar ook sporten op externe locaties zoals
waterskiën en klimmen.
Welke begeleiding is er voor mij als ik op hoog niveau sport?
Op RSG Wolfsbos werken we met talentprotocollen, waarin we samen afspreken wat je nodig hebt
om je sport goed te kunnen beoefenen en hoe we als school je hierbij kunnen helpen.
Hebben jullie ook techniek?
In de onderbouw krijg je technieklessen. Op het VMBO kun je in de bovenbouw ook kiezen voor het
profiel techniek.
Zijn er ook verrijkingslessen met leerlingen van groep 8? Zodat je kennis kunt maken met de
school?
Een heel aantal basisscholen doet mee met de technieklessen op onze school. Daarnaast is er ‘Test je
talent’ waar basisscholen aan mee doen. Vraag naar de mogelijkheden bij je eigen school.
Krijg je ook verkeersles?
Ja, in de brugklas is er een verkeersproject, waarin geleerd wordt hoe je veilig van huis naar school
kunt fietsen (en weer naar huis) en hoe je met verschillende obstakels om moet gaan.
Heb je een kluisje?
Ja, je kunt een kluisje huren.
Heb je op Wolfsbos een laptop nodig?
Ja, je hebt voor de lessen een laptop nodig. Deze kan via school met korting worden aangeschaft of
gehuurd.
Wat is het verschil tussen deze school en het RvEC?
Het Roelof van Echten is een christelijke school. Wolfsbos is een openbare school. Als je twijfelt
tussen het Roelof van Echten College en RSG Wofsbos, kom dan naar Wolfsbos Live op 2 en 3
februari aanstaande, zodat je kunt ervaren hoe onze school er uit ziet en hoe wij werken. Wij zien
jou!
Komt er ook een rondleiding?
Zodra het kan zullen we jullie op school ontvangen. Tijdens Wolfsbos Live op 2 en 3 februari kun je
lessen volgen en word je door de school rondgeleid.
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Hoe vaak krijg je ICT op de Groene driehoek?
Op het ICT-lyceum 6 uur in de brugklas. In de overige brugklassen 1 uur per week. Daarnaast kun je in
de flexuren nog voor ICT kiezen.
Wordt er gekeken naar de aanwezigheid van leerlingen bij de flexuren?
Ja, we monitoren dit via de mentor. Die gaat regelmatig met de leerling in gesprek over gemaakte
keuzes bij de flexuren.
Is er muziekles op de havo?
Alle leerlingen op de Groene Driehoek krijgen in de brugklas muziek en drama. In de tweede klas kun
je kiezen voor muziek of drama als kunstvak.
Kan je ook bakken op het vwo?
Nee, op het vwo hebben we geen lessen in bakken.
Heb je al vanaf de brugklas flexuren?
In het eerste halfjaar heb je geen flexuren. Je kunt dan wennen aan alle verschillende vakken. In het
tweede halfjaar begin je met de flexuren. Je kunt zelf kiezen naar welke flexuren je gaat. Er zijn op
verschillende momenten in de week flexuren ingepland.
Wat is het verschil tussen mavo en TL?
Er is geen verschil.
Word je op meerdere niveaus getoetst?
Je start op je basisniveau en na de herfstvakantie wordt gekeken of je het bovenliggende niveau kunt
oppakken.
Is er een theater op jullie school?
Ja, we hebben een theaterzaal. Deze wordt gebruikt voor de dramalessen en het vak kunstdrama in
de bovenbouw havo en vwo. In dit vak kun je examen doen.

Heb je een keuken in de school?
Ja, op het Daltonberoepencollege is een keuken aanwezig, waar kooklessen gegeven worden.
Wat zijn de lestijden op de Meander?
Dezelfde tijden als op het hele Dalton Beroepen College. Het streven is dat de lessen tot maximaal
14.00 uur duren, bij uitzondering duren ze tot 15.00 uur.
Op locatie Harm Smeenge (Vmbo – lwoo), zijn er allemaal BB/KB klassen of zijn er ook enkel BB
klassen?
In klas 1 start je in een B/K of K/M klas. Je krijgt eerst les op het onderliggende niveau. Rond de kerst
wordt gekeken of je het bovenliggende niveau ook kunt gaan volgen. Na klas 1 kun je eventueel
overstappen naar de mavo op de locatie Groene Driehoek. Ook na klas 2 bestaat deze mogelijkheid
nog.
Krijg je ook muziek op het Harm Smeenge?
Ja, in de brugklas krijg je 5 uur mens en cultuur, waarin je les krijgt in muziek, drama, toneel en
decorbouw, beeldende vorming en schilderen.
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