
Eekeringe
mavo, vmbo kader en basis

SAMEN 
GAAN WE HET 
MAKEN!



Beste BIJNA-BRUGKLASSER

Nog even en dan is het zover: je gaat van de basis-

school af en begint op het voortgezet onderwijs. 

En dat is spannend, maar ook ontzettend leuk!

Weet je al naar welke school je wilt? Soms weten 

leerlingen al precies wat ze later willen worden, 

anderen hebben nog geen idee. Er zijn veel leuke 

richtingen en beroepen waar je uit kunt kiezen en 

dat is fijn, maar maakt kiezen soms ook lastig.

Het is belangrijk om je goed te oriënteren, het 

gaat immers om jouw toekomst. Wat zijn je moge-

lijkheden? Waar voel je je het prettigst? Op welke 

school kun je het beste werken aan een toekomst 

die bij jou past? In deze folder maak je kennis met 

SG Eekeringe in Steenwijk.

Op SG Eekeringe bieden we:

- Vmbo beroepsgericht (basis en kader)

- Vmbo theoretisch (mavo)



WAT MAAKT 

ONZE SCHOOL 

BIJZONDER?

Het afscheid van de basisschool betekent een 

nieuwe stap in je leven. Op SG Eekeringe kijken 

we verder dan alleen je schoolperiode bij ons. We 

bereiden je voor op het leven ná de middelbare 

school. En daar komt meer bij kijken dan alleen de 

vakken die je op school krijgt, zoals wiskunde, Ne-

derlands en techniek.

Iedereen is uniek

We bieden een veilige en positieve omgeving 

waarin je leert omgaan met uitdagingen en kansen 

die je kunt tegenkomen in het leven. Iedereen 

is uniek en leert op een eigen manier, daarom 

bieden wij maatwerk en persoonlijke ondersteu-

ning. Jij staat centraal!

De coach
In de onderbouw heb je een coach. Hij of zij is voor 

jou en je ouders/verzorgers het eerste aanspreek-

punt. Samen met je coach zoek je uit hoe jij het 

beste leert. Je leert om te gaan met het plannen 

van huiswerk en samenwerken. Daarnaast is er 

aandacht voor jou als persoon. Gaat het goed op 

school? Loop je tegen problemen aan? Hoe is het 

contact met klasgenoten? Ook dit is belangrijk, 

want als jij goed in je vel zit gaat het op school ook 

beter.

Aan het begin van het schooljaar heb je met je 

ouders/verzorgers en je coach een startgesprek. 

Je maakt kennis met elkaar en je coach stelt vragen 

om te weten wat jouw ambities en talenten zijn 

en waar je mogelijk tegenaan loopt. Er volgen in 

het eerste jaar nog twee voortgangsgesprekken, 

zodat ook je ouders/verzorgers weten hoe het op 

school gaat. Uiteraard mogen zij tussendoor altijd 

contact opnemen met je coach als er bijvoorbeeld 

vragen zijn.



Jouw eigen kracht en inzet
Wij benaderen onze leerlingen op een positieve 

manier, waarbij we uitgaan van jouw eigen kracht 

en inzet. We motiveren en ondersteunen je om 

het beste uit jezelf te halen! In de lessen komt dit 

duidelijk naar voren en op het vmbo hebben we 

hier een speciaal vak voor: maatwerk.

Maatwerkles

Tijdens de maatwerklessen kies je in overleg met je 

coach met welk vak, onderwerp of welke opdracht 

je aan de slag wilt gaan. Er zijn docenten die je 

kunnen helpen, je kunt achterstanden wegwerken 

of je meer verdiepen in een vak of onderwerp 

waar je goed in bent of waar je interesse in hebt.

Van welke toekomst droom jij?

Iedereen heeft eigen kwaliteiten, wensen en bijzon-

der-

heden. Dat mag gezien worden! Wat heb jij nodig 

om te werken aan een toekomst waar je van 

droomt? Weet je nog niet wat je later wil doen? 

Dan helpen we je om keuzes te maken. Welk 

profiel heb je bijvoorbeeld nodig om monteur te 

worden? Welke vakken kies je als je in de zorg wil 

gaan werken? In de onderbouw (klas 1 en 2) maak 

je kennis met de praktijkvakken, zodat je in de 

bovenbouw weet wat de mogelijkheden zijn en de 

profielkeuze kunt maken die bij jou past.

Je krijgt lessen uit de profielen:

- Bouwen, Wonen & Interieur

- Produceren, Installeren & Energie

- Dienstverlening & Producten

- Zorg & Welzijn

Praktijkervaring

Je leert en doet zoveel mogelijk in de praktijk. 

Werkhouding, zelfstandig werken, plannen, sa-

menwerken en presenteren zijn belangrijke 

vaardigheden waarmee je aan de slag gaat. SG 

Eekeringe heeft contact met veel bedrijven en 

instellingen in de regio waar je praktijkervaring 

kunt opdoen. Dit is belangrijk en helpt je met het 

maken van keuzes voor je toekomst.

Je ontwikkelingen en ervaringen gedurende de 

periode dat je bij ons op school zit worden opge-

slagen in je eigen online portfolio.

Een niveau hoger
Stel je doet het zó goed dat je een hoger niveau 

aan kunt. Of je kunt met een beetje extra begelei-

ding een stap omhoog doen. Dan is dat mogelijk. 

Het gebeurt op bij ons op school regelmatig dat 

een leerling examen doet op een hoger niveau 

dan het basisschooladvies waarmee hij of zij is 

gestart. Dit komt door de positieve focus op de 



kwaliteiten en talenten van onze leerlingen. Het 

vinden van jouw persoonlijke manier van leren is 

daarom heel belangrijk en daar ondersteunen we 

je graag in! 

Iedereen 
leert anders

Ondersteuning

Ontplooien, ontwikkelen, vaardigheden leren .. 

dat klinkt heel mooi. Maar als je extra ondersteu-

ning nodig hebt, dan kan dat best wat druk op 

iemand leggen. We bieden dan ook extra onder-

steuning aan als je dat nodig hebt. Zoals eerder 

gezegd, iedereen is uniek en leert op zijn of haar 

eigen manier en daar gaan we mee aan de slag!

Er zijn op school allerlei vormen van leerlingbege-

leiding door een begeleidingsteam. Heb je bijvoor-

beeld extra ondersteuning nodig om je examen te 

halen of je startkwalificatie? Dan wordt dit op jouw 

persoonlijke mogelijkheden afgestemd. Je coach 

of iemand van het ondersteuningsteam overlegt 

dit altijd met jou en met je ouders/verzorgers.

Lokaal 1.08
Lokaal 1.08 is een lokaal op school waar een vast 

team van ondersteuners werkt. Dit zijn de leerling-

begeleiders, de dyslexiecoördinator, de dyscalcu-

liecoördinator, de coördinator anderstaligen, de 

orthopedagoog en de ondersteuningscoördina-

tor. Hier word je ondersteund, met als doel dat je 

de gewone lessen kunt blijven volgen en geen ach-

terstanden oploopt.

Leerwegondersteunend 
onderwijs (LWOO)

Kun je een vmbo-diploma, maar heb je daar extra 

hulp bij nodig? Dan past leerwegondersteunend 

onderwijs misschien bij jou. Je kunt dan hulp 

krijgen bij een bepaald vak, maar ook bijvoorbeeld 

leren omgaan met lastige situaties. Misschien 

heb je te veel stress als je een toets moet maken 

of moeite met het plannen en organiseren van 

(huiswerk)opdrachten. Een speciale commissie 

bepaalt of je voor LWOO in aanmerking komt. De 

lessen volg je gewoon in je eigen klas.



Cultuurklas
Ben je creatief en wil je hier meer mee doen? Dan 

kun je je aanmelden voor de cultuurklas van de 

onderbouw. Hier ben je lekker creatief bezig en 

leer je verschillende kunstdisciplines kennen, zoals 

bijvoorbeeld graffiti, beeldhouwen, deelnemen in 

een band of koor, film en fotografie, theater en 

dans en werken aan een thema of voorstelling. 

Cultuurklas is twee extra lesuren per week.

Sportklas
Ben je sportief of beweeg je gewoon graag? Dan 

is de sportklas vast iets voor jou! Met twee extra 

lesuren sport per week ben je volop in beweging. 

Je maakt kennis met verschillende bekende en 

minder bekende sporten zoals zeilen, surfen, 

honkbal, boksen, ijshockey en skiën. Word je hier 

enthousiast van? Meld je dan aan! De sportklas 

wordt gegeven in de onderbouw, als je graag met 

sport bezig bent kun je in klas 3 en 4 kiezen voor 

het examenvak lichamelijke opvoeding.

Meer informatie vind je op www.eekeringe.nl. Of 

mail naar Feico Wiersma als je vragen hebt of een 

afspraak wilt maken; fwiersma@eekeringe.nl. 

Je mag hem ook bellen op 0521 513 527.

WAT KUN JE NOG MEER DOEN OP 

ONZE SCHOOL?


