
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met: 
Inge Vrieze-Klein Lebbink, teamleider (I.Vrieze-KleinLebbink@schaersvoorde.nl)  
of telefoon 0315-651764.

Schaersvoorde 
Europastraat 6
7091 XC  Dinxperlo

 @schaersvoordeDinxperlo
 schaersvoordedinxperlo
 @SchaersvoordeD

Elke leerling 
 wordt gezien!

Je bent meer dan  
welkom!

Schaersvoorde vmbo, havo en vwo:  

Samenwerken aan  
jouw toekomst!
Drie opleidingen en vier locaties, daarmee ook 
voor jou een passende plek om talenten te 
benutten en jezelf te ontwikkelen. Samen met 
je klasgenoten, mentor/coach en docenten 
in een veilige en respectvolle omgeving. Een 
school voor kennis, ruimte en uitdaging om te 
leren en te ontdekken.

schaersvoorde.nl

Welkom 
   op Schaersvoorde

“Een school voor kennis,  
ruimte en uitdaging om  

te leren en te ontdekken”

Dinxperlo
   Leerjaar 1 en 2 vmbo, havo, vwo 
   Leerjaar 1 t/m 4 vmbo theoretische leerweg



Samen leven, samen leren
  Dagstart met aandacht voor het 
nieuws
  Lessen van 75 minuten
  In je klas zitten verschillende 
niveaus bij elkaar
  Je werkt op je eigen niveau aan je 
eigen leerdoelen
  In leerjaar 1 en 2 ontdek je welk 
niveau het beste bij jou past
  Wisselen van niveau is makkelijk
  Kennis delen en elkaars talenten 
benutten

Keuze-uren
Elke week heb je minimaal 5 keuze- 
uren. In deze uren bepaal je zelf aan 
welk schoolwerk je werkt. Je kunt 
ook samenwerken of hulp krijgen. De 
keuze-uren zijn aan het begin en aan 
het einde van je lesdag.  

Coachgesprekken
  Om de week een coachgesprek
  Aandacht voor jou en hoe het met 
je gaat
  Samen doelen bepalen
  Plan van aanpak maken

LOC-gesprekken
  Leerling - Ouder - Coach
  Samen weten we waar  
je staat

In Dinxperlo volg je de eerste twee leerjaren van het vmbo, havo of 
vwo. Je start je middelbare school dus in de vertrouwde omgeving 
van je eigen dorp. Vanaf leerjaar 3 ga je naar onze locatie in Aalten. 
Behalve als je vmbo theoretische leerweg doet, want hiervoor kun je 
bij ons in Dinxperlo je diploma halen. 

Mentor/coach
  Aandacht voor de klas als groep
  Praktische zaken
  Leren leren
  TOF-lessen (sociale vaardigheden)

Activiteiten
Naast de lessen organiseren we veel 
leuke activiteiten om er een fijne 
schooltijd van te maken! Bijvoor-
beeld: introductiedagen, cultuurdag, 
Sinterklaas, het schoolfeest, kerst- 
en paasviering, dag naar MoviePark, 
excursies, projecten en sportdagen. 
Doe je mee?

Samenwerking met  
het basisonderwijs
Wij werken veel samen met de basis-
school. Voordat je bij ons op school 
komt, hebben we al contact met jouw 
juf of meester. We overleggen ook 
met de basisschool over de manier 
van werken. Zo zorgen we samen 
voor een fijne overstap voor jou!

“Aandacht voor jou en 
hoe het met je gaat” 

Schaersvoorde
   Leerjaar 1 en 2 vmbo, havo, vwo 
   Leerjaar 1 t/m 4 vmbo theoretische leerweg

We doen het samen

Als je vmbo theoretische leerweg doet, volg je de lessen in leerjaar 3 en 4 ook 
in Dinxperlo. Hier bereiden we je goed voor op een mbo-opleiding of havo. 
Je kunt extra vakken volgen en zo een breed TL plus diploma halen. Hiermee 
kun je nog alle kanten op. Wil je na het mbo of de havo door naar het hbo, kies 
dan voor het TOP-traject. Je ontwikkelt dan al extra vaardigheden voor een 
betere aansluiting.   
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