
Welkom op Het Drachtster



De komende 45 minuten

1. Wij zijn Het Drachtster Lyceum

2. Welkom op het Drachtser Lyceum

3. Extra aandacht voor iéder talent

4. Hier houdt het niet op…



“WIJ ZIJN HET DRACHTSTER LYCEUM”



Even voorstellen

Audrie Nieborg, rector 
a.nieborg@singelland.nl

Teuny Bosma, schoolleider  
brugklas en tweede klassen

t.bosma@singelland.nl

Stephan Göbel, leerlingcoördinator 
s.gobel@singelland.nl

Naam van degene die presentatie geeft
Hier invullen rol binnen Drachtster

Invullen mailadres
Mobiel nummer? Zou tof zijn!



Daarom Het Drachtster

Keuzeruimte
We zijn allemaal gelijk, maar niet hetzelfde 

Team
We zijn allemaal gelijk, maar niet hetzelfde

Uitdaging
Samen investeren in talent

Resultaat
Het allerbeste, speciaal voor jou



Talent? Dat ontdek en ontwikkel je samen!



“WELKOM OP HET DRACHTSTER LYCEUM”



Een goede start! 

Snel en soepel op de geschikte  
plek

•Overdracht: de leerling coördinator 
en/of schoolleider spreken alle 
mentoren van de instroomleerlingen 
die zich hebben aangemeld.

•De mentor verwerkt de informatie uit 
de warme overdracht en informeert 
alle betrokken docenten. 

• Start schooljaar: Informatieavond voor 
ouders/verzorgers

• Instromers zoveel mogelijk bij elkaar in 
de klas 



De mentor? Een vertrouwd gezicht

• Altijd dichtbij en vertrouwd.

• Contact- en vertrouwenspersoon voor 

leerlingen én ouders.

• Extra aandacht voor welbevinden.

• Extra aandacht voor sfeer in de klas.

• Studiebegeleiding.

Siep Rolsma
s.rolsma@singelland.nl

Marie-José Klaver
m.klaver@singelland.nl

Wietse Wielinga
w.wielinga@singelland.nl

Rinke Hiemstra
r.hiemstra@singelland.nl



Een plek waar je jezelf kunt zijn!

• De mentor kent de leerlingen na de 

eerste week.

• Thuis voelen in de nieuwe situatie? 

Dat is het eerste doel!

• Veel aandacht voor positieve 

groepsvorming.

• Veel aandacht voor de individuele 

leerling.

• Ouders en mentoren houden elkaar 

op de hoogte.



Een goede start? Die begint bij een goede samenwerking!

Ouders

Basisschool Drachtster Lyceum

Uw zoon of dochter



“EXTRA AANDACHT VOOR IEDER TALENT”



Allemaal gelijk maar niet hetzelfde
We gaan samen in de eerste drie jaar je talenten ontdekken!



Elke dag de slag met vernieuwing

• Verbreding kwaliteitsonderwijs.

• Motiverend en uitdagend onderwijs.

• Chromebook.

• Extra mogelijkheden leerling-docent contact 

met 

behulp van Google leeromgeving.



Extra inzet loont!

Er is voor leerlingen van alle jaren de mogelijkheid om te werken aan een Plusdocument

Waarom een Plusdocument?
Met dit document maken we alle talent zichtbaar én we waarderen de ontwikkelingen en 

activiteiten van leerlingen die zich extra inzetten. Met het Plusdocument in de binnenzak 

hebben deze leerlingen een streepje voor bij een vervolgopleiding.

Voorbeelden van ‘Plusactiviteiten’ 
• Geven van hulplessen.

• Meeschrijven- of het voeren van redactie voor de schoolkrant.

• Technische ondersteuning bij feesten of Kersttoneel.

• En méér…



Internationale taaldiploma’s / Cambridge en Delf

Vier onderdelen
• Leesvaardigheid.

• Luistervaardigheid.

• Schrijfvaardigheid.

• Gespreksvaardigheid.

Gespecialiseerde docenten

Waardevolle opbrengst
• Taaldiploma volgens het Europees Referentie Kader (ERK) 

voor de moderne vreemde talen.



“HOPELIJK HOUDT HET HIER NIET OP”



Hulp bij jullie schoolkeuze? Even rustig teruglezen?

U kunt de presentatie hier downloaden:

website Drachtster Lyceum

Naam van degene die presentatie geeft
Hier invullen rol binnen Drachtster

Invullen mailadres
Mobiel nummer? Zou tof zijn!

https://dl.singelland.nl/


Bedankt voor uw tijd!


