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Flexibel inspelen op verschillen
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Team 



Team Drachtster Lyceum



Ontwikkelingen

Differentiëren
- Aansluiten bij verschillende 

leerstijlen
- Rekening houden met 

verschillen
- Keuzeruimte
- Alle leerlingen bij de les



Vanaf 2019-2020 is er voor alle leerlingen van alle leerjaren de 
mogelijkheid te werken aan een Plusdocument.

Waarom?
Het zichtbaar maken en waarderen van alle talent, alle 
ontwikkeling en activiteit van leerlingen die zich extra inzetten. 
De leerling kan het gebruiken voor een vervolgopleiding.

Voorbeelden ‘Plusactiviteiten’:
- geven van hulplessen
- meeschrijven of redactie van de schoolkrant
- technische ondersteuning bij feesten en bij kersttoneel
- etc.

Plusdocument



Ontwikkelingen

ICT
- Verbreding 

kwaliteitsonderwijs 
- Motiverend en uitdagend 

onderwijs
- Chromebook in brugklas
- Extra mogelijkheden 

leerling-docent contact via 
Google omgeving



● Vier onderdelen:
- leesvaardigheid
- luistervaardigheid
- schrijfvaardigheid
- gespreksvaardigheid

● Gespecialiseerde docenten

● opbrengst: taaldiploma volgens het ERK (Europees 
Referentie Kader) voor de moderne vreemde talen. 

Internationale taaldiploma’s: 
Cambridge en Delf 



Een goede start

Samenwerking
- Ouders
- Basisschool
- Drachtster Lyceum



Een goede start

Snel en soepel op de geschikte 
plek

- Rekenen, begrijpend lezen, 
technisch lezen en spelling

- Groep 6, 7 en 8 
- Kenmerken van het kind
- Eindtoets in april > hoger 

advies kan worden 
overwogen

- Gymnasium-advies



Schooladvies = plaatsingsniveau, tenzij….
Aanmelding = verantwoordelijkheid ouders
Plaatsing = verantwoordelijkheid Drachtster Lyceum

> volledigheid aanmeldingsformulier
> bespreekprofielen en disharmonische profielen
> begeleiding toereikend

Hoe de aanmelding werkt



Contact

Audrie Nieborg rector 
- a.nieborg@singelland.nl

Teuny Bosma, teamleider 
brugklas

- t.bosma@singelland.nl

Stephan Göbel, 
leerlingcoördinator 

- s.gobel@singelland.nl

Telefoon: (0512) 571020



- 1919: Rijks Hoogere Burger 
School in Dragten

- 34 leerlingen
- 9 docenten
- 3 lokalen

- 5 oktober 2019: feest en reünie

www.100jaardrachtsterlyceum.nl



Presentatie Via een link op 
www.schoolbord.info kunt u de 
presentatie nogmaals bekijken.

Zou u de enquête willen invullen?  


