
Jij kiest, 
wij helpen je kiezen!

Kom je ook?

Programma voor groep 8-leerlingen
17:30 - 18:00

18:00 - 18:45

19:00 - 19:45

Inloop met soep en broodjes

1e ronde doe-lessen

2e ronde doe-lessen

Beste groep 8-leerling,

Het is bijna zover! Aan het einde van dit school-

jaar verlaat jij de basisschool, dé school die je 

heel goed kent. De overgang van de basisschool 

naar het voortgezet onderwijs is best spannend. 

Voordat je een keuze maakt, moet je eerst weten 

wat er allemaal te kiezen valt! 

Daarom organiseert het Dollard College dinsdag

13 november 2018 DC presenteert waarin wij 

jou alle mogelijkheden laten zien waar jij straks 

een keuze uit kunt maken. Je kunt verschillende 

doe-lessen volgen om te zien wat jij leuk vindt! 

Wil je iets doen met  planten, dieren of 

techniek?  Jezelf uitdagen op een  klimwand?  

Je kunt ook in onze grote keuken iets lekkers 

gaan  bakken.  Of je  hersenen laten kraken  met 

een leuke taal- of wiskundeopdracht. Jij maakt 

de keuze welke doe-lessen jij wilt volgen. 

O ja…je ouders mogen ook mee!        Kortom, 

voor ieder wat wils! 

DC presenteert



Beste ouder/verzorger, 

Het Dollard College heeft alles in huis - van 

praktijkonderwijs t/m gymnasium - en wil dat 

graag aan u presenteren. U kunt dan samen met 

uw kind straks een goede keuze maken. Wij 

nodigen u daarom van harte uit voor 

DC presenteert met presentaties over het 

onderwijsaanbod van het Dollard College en 

actieve doe-lessen voor uw kind. U kunt samen 

met uw kind rondkijken op de informatiemarkt 

met diverse stands over o.a. schoolkosten, 

ondersteuning en ouder-betrokkenheid.

Presentaties:

       gymnasium/atheneum/tto

       mavo/6 jarige havo/havo

       vmbo beroepsgericht

       praktijkonderwijs

       daltononderwijs

       kunskapsskolan

       (sport)actief

       LOB (loopbaan oriëntatie begeleiding)

U kunt bij binnenkomst kiezen welke 

twee presentaties u wilt bijwonen. 

Van de andere onderwerpen is informatie 

beschikbaar op de informatiemarkt.

Dinsdag 13 november 2018

Campus Winschoten, P.C. Hooftlaan 1, 

9673 GS Winschoten

Inloop 17:30 – 18:00 uur 

Eindtijd 20.00 uur

www.dollardcollege.nl

Wanneer?

Waar?

Hoe laat?

Meer informatie

Programma voor ouders

+ Informatiemarkt tot 20:00 uur

17:30 - 18:00

18:00 - 18:30

18:30 - 19:15

19:15 - 19:45

Inloop met soep en broodjes

1e ronde presentaties

Informatiemarkt

2e ronde presentaties

U bent, samen met uw 
kind, van harte welkom!

DC presenteert

Jij kiest, wij helpen je kiezen!


