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Beste leerling,
Het duurt niet meer zo lang voordat je de stap naar het 
voortgezet onderwijs gaat zetten. Leuk! Spannend! 
We helpen je graag om de goede keuze te maken, door 
de school die het beste bij jou past te vinden. Daarom 
geven de scholen voor voortgezet onderwijs in Assen 
en omstreken deze gids uit. Blader het door, kijk welke 
scholen er zijn en wat voor onderwijssoorten ze aanbieden. 
Zo krijg je alvast een goede indruk!

Scholenmarkt Assen 
Naast deze gids doen de scholen nog meer samen. Dit jaar 
organiseren we voor de leerlingen van de basisscholen 
uit Assen weer een Scholenmarkt. Deze wordt gehouden 
op 12 oktober in de Nieuwe Kolk. Noteer ‘m alvast in jouw 
agenda! Alle scholen presenteren zich daar: Dr. Nassau 
College, Terra, Praktijkonderwijs Assen, Gomarus College,
Volta en CS Vincent van Gogh. Van iedere school zijn er 
docenten en leerlingen aanwezig aan wie je al je vragen 
kunt stellen. Ook jouw ouder(s)/verzorger(s) zijn van harte 
welkom om met je mee te komen en kennis te maken met de 
verschillende scholen. 

Daarnaast ben je het komende jaar natuurlijk van harte 
welkom op informatieavonden en Open Dagen die de 
scholen zelf organiseren. 

Open Dagen
Een Open Dag is een mooie manier om sfeer te proeven en 
kennis te maken met de school. Een overzicht van de Open 
Dagen vind je helemaal achter in deze gids. Ook weer iets 
om te noteren. Houd daarbij ook goed de websites in de 
gaten voor de laatste informatie over de Open Dagen en 
online evenementen. We hopen jou op deze manier zo goed 
mogelijk te helpen met het vinden van de juiste school.

We zijn trots op de verschillende onderwijssoorten die we 
aanbieden in Assen. Wij wensen jou veel succes met jouw 
zoektocht. Voor nu wensen we jou ook een heel mooi laatste 
jaar op de basisschool toe. 

Namens de scholen voor 
het voortgezet onderwijs uit 
Assen, Dr. Nassau College, 
Terra, Praktijkonderwijs Assen, 
Gomarus College,Volta en 
CS Vincent van Gogh.
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Schooltypen
Het laatste jaar op de basisschool staat voor een groot 
deel in het teken van de voorbereiding op volgend jaar: de 
keuze voor een nieuwe school. Samen met je ouders ga je 
op zoek naar een school en een opleiding die bij je past. 
Het advies van de basisschool, de uitslag van toetsen en 
de resultaten uit het leerlingvolgsysteem geven een goed 
beeld van wat je kan en welk type onderwijs geschikt voor 
je zou zijn. 
 
In Nederland kennen we verschillende opleidingen binnen 
het voortgezet onderwijs. Binnen de opleidingen bieden 
de scholen verschillende richtingen en sectoren aan. Elke 
school geeft een eigen invulling aan de opleidingen. Om 
je wegwijs te maken, hebben we alles voor je op een rijtje 
gezet. Hieronder vind je algemene informatie over de 
verschillende opleidingen. Op de volgende pagina’s lees 
je wat de verschillende scholen je te bieden hebben. 
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Ga na wat je wilt en wat je kunt en bezoek 
verschillende Open Dagen om een goed  
beeld te vormen.

Vraag je tijdens de Open Dagen af: ‘Voel ik  
mij fijn op deze school en wil ik hier een aantal  
jaren doorbrengen?’

Twijfel je over welke school je wilt kiezen? 
Maak een lijstje met de positieve en minder 
leuke punten van de scholen die je bezocht 
hebt. Als je alle plussen en minnen bij elkaar 
optelt, vind je vast het antwoord!

Stel veel vragen aan de docenten en 
leerlingen van de school die je bezoekt 
tijdens de Open Dag. Zo kom je veel te 
weten over hoe alles reilt en zeilt. 

WAT 
KIES 
JIJ?

TIPS OM 
JOUW SCHOOL 
TE KIEZEN
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BASIS-
ONDER-
WIJS

HAVO

Het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) bereidt 
je in vijf jaar voor op het hoger beroepsonderwijs (hbo). 
Met je havo-diploma kan je ook doorstromen naar 
de vijfde klas van het vwo. Havo is zeer geschikt voor 
leerlingen die graag zelfstandig werken en gemakkelijk 
kunnen leren. 

Profielen op havo en vwo
 

In de tweede fase (bovenbouw) van het havo en vwo kies 
je een profiel waarmee je je verder kunt specialiseren:
• Natuur en techniek
• Natuur en gezondheid
• Cultuur en maatschappij
• Economie en maatschappij

VMBO

Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) 
duurt vier jaar en bereidt je voor op het middelbaar 
beroepsonderwijs (mbo) of het havo. Ruim de helft van 
de leerlingen in ons land volgt vmbo. Het vmbo heeft vier 
leerwegen:
• Basisberoepsgerichte leerweg (bb): voor leerlingen  

die praktisch ingesteld zijn. 
• Kaderberoepsgerichte leerweg (kb): voor leerlingen  

die graag in de praktijk kennis opdoen, in combinatie  
met theorievakken.

• Gemengde leerweg (gl): voor leerlingen die gemakkelijk 
kunnen leren en die zich gericht willen voorbereiden op 
een bepaald beroep.

• Theoretische leerweg (tl): voor leerlingen die gemakkelijk 
leren. Deze leerweg wordt soms ook  
wel mavo genoemd.  

Op het vmbo, als je BB of KB doet, kies je voor één 
van de beroepsgerichte sectoren, zodat je je kunt 
voorbereiden op je vervolgopleiding. Je kiest dan naast 
het gemeenschappelijke vakkenpakket dat voor iedereen 
gelijk is, een aantal vakken dat hoort bij de sector die je hebt 
gekozen. Het vmbo kent de volgende vier richtingen:
• Economie: voor beroepen in de handel en verkoop, 

administratie of mode en commercie. 
• Zorg & Welzijn: gericht op verzorging, sport of 

dienstverlening en veiligheid.
• Techniek: voor beroepen in de bouwtechniek, grafische 

techniek, elektrotechniek, transport en logistiek.
• Groen: voor leerlingen die willen werken met planten 

en bloemen, voeding, dieren of in bijvoorbeeld de 
agrarische bedrijfseconomie. 

PRAKTIJKONDERWIJS

Voor leerlingen die moeite hebben om vmbo te doen, 
is er het praktijkonderwijs. Dit is een reguliere vorm 
van voortgezet onderwijs voor leerlingen van 12 tot 
en met 18 jaar die hiervoor een beschikking hebben. 
In het praktijkonderwijs leren leerlingen door praktijk 
ervaring op te doen. Je wordt rechtstreeks opgeleid 
voor de arbeidsmarkt of eventueel vervolgonderwijs. 
Een praktijkschool heeft stagebegeleiders en een groot 
netwerk aan bedrijven/organisaties om leerlingen te 
helpen een passende werkplek te vinden.

VWO-GYMNASIUM VWO-ATHENEUM 

Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) 
duurt zes jaar en met je diploma kan je doorstromen naar 
het hbo of de universiteit . Het vwo wordt onderverdeeld 
in: atheneum of gymnasium. Op het gymnasium volg 
je een of twee klassieke talen (Grieks en Latijn), op het 
atheneum niet. 



WETENSCHAPPELIJK 
ONDERWIJS

MBO
NIV 2

MBO
ENTREE

MBO
NIV 3-4

HAVO

HBO

ATHENEUM

GYMNASIUM

VMBO
KB

VMBO
TL/MAVO

VMBO
GL

VMBO
BB

PRAKTIJK-
ONDERWIJS

Leerwegondersteunend  
onderwijs (lwoo)

Het leerwegondersteunend onderwijs, kortweg lwoo 
genoemd, is geen aparte leerweg maar een vorm van 
ondersteuning binnen het vmbo. Op deze manier kunnen 
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, 
een regulier vmbo-diploma halen. Heb je soms op de 
basisschool al wat moeite om voldoendes te halen, dan 
is het zinvol als je ouders met je leerkracht overleggen of 
lwoo iets voor jou kan zijn. In overleg met de school voor 

voortgezet onderwijs die je kiest, wordt dan gekeken of 
je in een lwoo-klas geplaatst kan worden. De scholen 
voor voortgezet onderwijs bepalen zelf hoe ze lwoo 
aanbieden; dat kan zijn door kleine klassen, bijlessen, 
huiswerkbegeleiding en hulp bij problemen. Vaak wordt in 
de lwoo-klassen extra begeleiding ingezet, afgestemd op 
de behoefte van de leerlingen. Dus, heb je wat moeite met 
leren? Met het lwoo kom je er wel!
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PRAKTIJKONDERWIJS

VMBO

MAVO

HET GROENE LYCEUM

HAVO

VWO: ATHENEUM

VWO: GYMNASIUM

OPEN DAG
PENTA ASSEN

DINSDAG
24 JAN 2023
15.30 - 20.00 UUR

Dit betekent een diploma én een plek waar je je thuis voelt 
en waar oog en ruimte is voor alle talenten die je hebt. 
Omdat we het belangrijk vinden dat je in een prettige 
en veilige omgeving kan leren, hebben we onze school 
verdeeld in drie(kleine) afdelingen. Elke afdeling van 
de school heeft een eigen plein, een eigen ingang, een 
eigen aula en een eigen docententeam wat zorgt voor een 
vertrouwde omgeving. Penta zorgt ook voor een gezonde 
omgeving met gratis fruit en een gezonde schoolkantine.

Mavo en mavo+ 
 

Heb je een vmbo gl/tl-advies, dan kun je bij ons een passende 
opleiding volgen. Op weg naar je diploma valt er nog veel 
te kiezen. Zo bieden wij een Kunst- & Cultuurklas aan en een 
Dienstverlening & Producten- stroom waarin je ervaring op doet 
met verschillende richtingen en beroepen. 
Heb je een vmbo-tl-advies van de basisschool en weet je nu al 
dat je hierna het liefst naar de havo wilt? Dan is mavo + iets voor 
jou! In het eerste jaar werk je zoveel mogelijk op havo-niveau. 
Zo krijg je een goed beeld of je na klas 1 de stap naar havo 2 
kunt zetten. Misschien blijkt dat je voorlopig beter op je plek 
bent in de mavo/havo-stroom. Wil je alsnog naar de havo, dat 
kan ook na de vierde klas! 

Vakcollege
 

Heb jij het advies basisberoeps- of kaderberoepsgerichte 
leerweg, dan hebben wij voor jou een ruime keuze in ons 
Vakcollege. In het Vakcollege gaan we uit van jouw talenten. 
Naast de theorielessen heb je veel praktijk. Wij bieden vijf 
richtingen aan waaruit jij mag kiezen.

Ben jij een echte gastheer/vrouw  
en sta jij graag in de keuken? 
Horeca, Bakkerij & Recreatie is dan echt iets voor jou!
Is zorgen voor anderen iets dat bij jou past? 
Zorg & Welzijn is de juiste keuze voor jou!
Wil jij later misschien wel een eigen bedrijf beginnen? 
Economie & Ondernemen is de richting die daar helemaal bij past.
Ben jij handig en creatief? 
Bouwen, Wonen & Interieur is het profiel waar 
jij jouw talenten kan gebruiken. 
Is techniek en het sleutelen echt jouw passie? 
Produceren, Installeren & Energie is het profiel dat 
jou de uitdaging kan bieden!

EEN SCHOOL 
MET EEN DOEL: 
SAMEN SLAGEN!

• CultuurProfielSchool
• Cambridge English
• Sterk Techniek Onderwijs
• Gezonde School (5 certificaten)

AANBOD

Kom je ook naar
 onze school? 

Check de website: 
 penta.nassaucollege.nl Volg ons 

@nassaucollegepenta                   
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PRAKTIJKONDERWIJS

VMBO

MAVO

HET GROENE LYCEUM

HAVO

VWO: ATHENEUM

VWO: GYMNASIUM

OP ZOEK NAAR 
EEN BRUISENDE 
SCHOOL? 
Heb jij een havo- of vwo-advies en zoek je een bruisende 
school? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Wij willen 
je opleiden tot een wereldburger die klaar is voor een 
vervolgopleiding en voor de samenleving. Welke ambities, 
dromen en verwachtingen jij ook hebt: we helpen je graag 
om ze waar te maken!

Haal het beste uit jezelf!
 

Elke dag ga je naar school, groei je en leer je. Dit doe je in een 
wereld die nooit stil staat en snel verandert. Wij veranderen en 
groeien met jou en de wereld mee. Onze slogan is niet voor 
niets ‘oog voor elkaar!’, want samen met jou en je ouders zorgen 
wij ervoor dat jij de juiste keuzes kunt maken om het beste uit 
jezelf te halen.

Dat doen wij door:
• Het bieden van een eigen veilige thuisbasis;
• Het bieden van een inspirerende leeromgeving in een 

modern schoolgebouw;
• Het bieden van talentrichtingen aan iedere leerling;
• Het gebruiken van verschillende werkvormen met diverse 

leermiddelen. Soms gebruik je een boek en soms een 
device;

• Aandacht te hebben voor jouw persoonlijke ontwikkeling, 
sociale groei en samenwerkend leren;

• Het leren buiten school, in stages en buitenschoolse 
activiteiten/excursies. 

Onze school
 

Iedere opleiding (havo-atheneum-gymnasium) heeft zijn eigen 
herkenbare afdeling, met eigen docenten. We hebben een aula 
en een (gezonde) schoolkantine waar je naar toe kunt als je even 
geen les hebt. Wil je rustig aan het werk met je huiswerk, dan 
kun je op je eigen leerplein aan de slag. 

In de eerste klas volg je iedere periode een van de vier 
talentrichtingen: Technasium, Cultuur, Ondernemen of Sport. 
We helpen je bij het maken van keuzes, zo kies je de 
talentrichting die bij je past en is er een groeiend aanbod van 
keuzelessen. 

OPEN DAG
QUINTUS ASSEN
VRIJDAG
10 FEB 2023
15.30 – 20.00 UUR

• Havo-Atheneum-Gymnasium
• Talentrichting cultuur
• Talentrichting ondernemen
• Talentrichting sport
• Talentrichting Technasium
• Versterkt talenonderwijs 
• Burgerschap en mediawijsheid
• Internationalisering
• Digitale geletterdheid

AANBOD

Volg ons 
@drnassaucollegequintus  
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Gepersonaliseerd onderwijs

Er bestaat niet zoiets als een gemiddelde mavo-, havo-, of 
vwo-leerling. Iedereen komt van een andere basisschool, 
vindt andere dingen leuk en leert op zijn eigen manier en 
tempo. Eigenlijk is iedereen dus uniek. Maar waarom krijgt 
dan iedereen wel hetzelfde onderwijs? Voor gelijke kansen, 
heb je ongelijk onderwijs nodig. 

Wij hebben gepersonaliseerd onderwijs. Je krijgt bij ons de 
ruimte en verantwoordelijkheid om mee te denken over je eigen 
leerroute. Dat betekent dat je uitgedaagd wordt bij vakken waar 
je goed in bent en dat je bij vakken die je moeilijk vindt, extra 
begeleiding en tijd kunt krijgen. Ook kan je een vak op een 
hoger niveau volgen. In deze veranderende wereld heb je ook 
extra vaardigheden nodig. Bij ons leer je ook sociale en culturele 
vaardigheden. Ook besteed je bij ons aandacht aan digitale 
geletterdheid, creativiteit, plannen en organiseren, reflecteren, 
zelfontwikkeling en samenwerken.

Hoe ziet een dag eruit?
 

Elke dag begint met een gezamenlijke Basegroup. Tijdens deze 
meeting neemt de coach samen met jullie de dag door. Ook 
kijken en bespreken jullie het journaal. Verder kan je je rooster 
zelf indelen. Als jij genoeg hebt aan 3 uur Nederlands per week 
in plaats van 4, dan kan je daarvoor kiezen. Dat extra uurtje kan 
je besteden aan een vak dat je moeilijk vindt. Deze keuzes maak 
je met je coach. Niet iedereen heeft dezelfde hoeveelheid uren 
nodig om een vak goed te leren. Als je bijvoorbeeld een ster in 
talen bent, heb je minder uren Engels nodig. Bij ons kan dat! 

Persoonlijke coach
 

Lijkt dit je spannend? Je hebt een persoonlijke coach die er 
helemaal voor jou is. Jouw coach is een docent die je helpt het 
beste uit jezelf te halen en je doelen te bereiken. Samen met hem 
of haar kijk je wat jij nodig hebt om de resultaten te halen waar jij 
naar streeft. Alle vakken staan online in het Learning Portal. Jij, je 
ouders en je docenten kunnen hier 24 uur per dag bij. 

Ben je geïnteresseerd in gepersonaliseerd onderwijs? 
Deze vorm van onderwijs is ook te volgen in Aa en Hunze.

GEPERSONALISEERD 
ONDERWIJS VOOR IEDEREEN!

Bij ons staat elke dag de deur voor je open. Je kan altijd 
meelopen om een kijkje te nemen in onze school en te ervaren 
hoe een schooldag er bij ons uitziet. Lijkt je dit leuk? Neem dan 
telefonisch contact met ons op.

AANBOD

Check onze 
YouTube pagina

@Dr. Nassau College Norg

PRAKTIJKONDERWIJS

VMBO

MAVO

HET GROENE LYCEUM

HAVO

VWO: ATHENEUM

VWO: GYMNASIUM

Per 1 augustus 2023 zal de locatie 
Norg gehuisvest zijn in Assen. 

OPEN DAG
DR. NASSAU COLLEGE NORG 
04 NOV 2022
16.00 - 19.00 UUR 

31 JAN 2023
18.00 - 20.30 UUR
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De Internationale Schakelklas (ISK) is een school voor 
voortgezet onderwijs voor nieuwkomers van 12 tot 18 jaar. 
Op de ISK leren wij je de Nederlandse taal - en nog veel 
meer - om je goed voor te bereiden op de overstap naar een 
vervolgschool.

De ISK is een kleine, overzichtelijke school die nieuwkomers 
voorbereidt op het voortgezet onderwijs. Naast het leren van de 
Nederlandse taal besteden wij veel aandacht aan burgerschap 
om de leerlingen kennis te laten maken met de Nederlandse 
samenleving. Op de ISK bestaat je lesrooster voor ongeveer 
de helft uit lessen Nederlands. Daarnaast krijg je lessen in 
wiskunde, Engels, burgerschap, drama, muziek, beeldende 
vorming, ICT en sport. 

Veilige school
 

Voor iedereen die op jonge leeftijd naar een ander land verhuist, 
is het spannend om daar een nieuw bestaan op de bouwen. 
Alleen in een veilige, stabiele omgeving kun je goed tot leren 
komen, dus daar werken alle docenten, onderwijsassistenten 
en andere medewerkers samen met de leerlingen hard aan. Op 
onze school heerst een open en vriendelijke sfeer, wij gaan met 
respect om met elkaar en met andermans spullen en we staan 
voor elkaar klaar. 

Kennismaken met Nederland(ers)
 

Op de ISK organiseren we regelmatig excursies, activiteiten 
en voorlichtingsdagen om je kennis te laten maken met 
de Nederlandse samenleving. We zetten je graag aan het 
denken over verschillen, maar ook overeenkomsten tussen je 
land van herkomst en Nederland. Contact met Nederlandse 
leeftijdsgenoten kan je ook helpen om je weg te vinden in 
Nederland en om nieuwe vrienden te maken. De ISK organiseert 
samen met de andere scholen in de buurt meeloopdagen, een 
buddy-project en andere activiteiten, waarbij ISK-leerlingen 
gekoppeld worden aan Nederlandse leerlingen. Door samen 
activiteiten te ondernemen, kun je van elkaar en over elkaars 
cultuur leren.

De ISK kent een continue instroom. Leerlingen kunnen op elk 
moment aangemeld worden.

We hebben geen open dag, maar je kunt altijd contact 
opnemen om een kijkje te komen nemen en kennis te maken. 

WELKOM IN 
NEDERLAND!

DE SCHAKEL 
TOT SUCCES!

• verlengde intake
• leerroute op maat
• schakelen naar het  

vervolgonderwijs

AANBOD

Onze leerlingen 
schakelen naar het bij 
hen passende niveau. 
Van praktijkonderwijs 

tot vwo!

PRAKTIJKONDERWIJS

VMBO

MAVO

HET GROENE LYCEUM

HAVO

VWO: ATHENEUM

VWO: GYMNASIUM
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ONDERWIJS DAT 
MOTIVEERT!
Er bestaat niet zoiets als een gemiddelde mavo-, havo-, of 
vwo-leerling. Iedereen komt van een andere basisschool, 
vindt andere dingen leuk en leert op zijn eigen manier en 
tempo. Eigenlijk is iedereen dus uniek. Maar waarom krijgt 
dan iedereen wel hetzelfde onderwijs? Voor gelijke kansen, 
heb je ongelijk onderwijs nodig. 

Wij hebben gepersonaliseerd onderwijs. Je krijgt bij ons de 
ruimte en verantwoordelijkheid om mee te denken over je eigen 
leerroute. Dat betekent dat je uitgedaagd wordt bij vakken waar 
je goed in bent en dat je bij vakken die je moeilijk vindt, extra 
begeleiding en tijd kunt krijgen. Ook kan je een vak op een 
hoger niveau volgen. In deze veranderende wereld heb je ook 
extra vaardigheden nodig. Bij ons leer je ook sociale en culturele 
vaardigheden. Ook besteed je bij ons aandacht aan digitale 
geletterdheid, creativiteit, plannen en organiseren, reflecteren, 
zelfontwikkeling en samenwerken.

Persoonlijke coach 
 

Lijkt dit je spannend? Je hebt een persoonlijke coach die er 
helemaal voor jou is. Jouw coach is een docent die je helpt het 
beste uit jezelf te halen en je doelen te bereiken. Samen met 
hem of haar kijk je wat jij nodig hebt om de resultaten te halen 
waar jij naar streeft. Alle vakken staan online in het Learning Por-
tal. Jij, je ouders en je docenten kunnen hier 24 uur per dag bij. 

Ben je geïnteresseerd in gepersonaliseerd onderwijs? 
Deze vorm van onderwijs is ook te volgen in Norg.

Bij ons staat elke dag de deur voor je open. Je kan altijd 
meelopen in Gieten om een kijkje te nemen in onze school 
en te ervaren hoe een schooldag er bij ons uitziet. Lijkt je dit 
leuk? Neem dan telefonisch contact met ons op.

Hoe ziet een dag eruit? 
 

Elke dag begint met een gezamenlijke Basegroup. Tijdens deze 
meeting neemt de coach samen met jullie de dag door. Ook 
kijken en bespreken jullie het journaal. Verder kan je je rooster 
zelf indelen. Als jij genoeg hebt aan 3 uur Nederlands per week 
in plaats van 4, dan kan je daarvoor kiezen. Dat extra uurtje kan 
je besteden aan een vak dat je moeilijk vindt. Deze keuzes maak 
je met je coach. Niet iedereen heeft dezelfde hoeveelheid uren 
nodig om een vak goed te leren. Als je bijvoorbeeld een ster in 
talen bent, heb je minder uren Engels nodig. Bij ons kan dat! 

AANBOD

Aa en Hunze

Volg ons op Instagram  
@dr.nassaucollegeaaenhunze

OPEN DAGDR. NASSAU COLLEGE AA EN HUNZE18 NOV 202216.00 - 19.00 UUR 07 FEB 202318.00 - 20.30 UUR 

PRAKTIJKONDERWIJS

VMBO

MAVO

HET GROENE LYCEUM

HAVO

VWO: ATHENEUM

VWO: GYMNASIUM
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Ontdek je talent 
 

Bij ons op school mag jij je talenten ontdekken. Door het 
volgen van verschillende keuzemodules ontdek je waar je 
goed in bent en waar je interesses liggen. Voorbeelden zijn 
fotografie, drama, aikido en debatteren. 

Begeleiding

Tijdens je schoolcarrière word je begeleid door je 
persoonlijke mentor waar je met al je vragen terecht 
kunt. Tijdens de ontwikkelgesprekken, waarbij ook je 
ouders aanwezig mogen zijn, spreken we samen af aan 
welke leerdoelen en persoonlijke doelen je gaat werken. 
Samen helpen we jou succesvol te zijn bij ons op school. 
Heb je moeite met huiswerk maken? Na schooltijd kun je 
onder begeleiding aan de slag met je huiswerk. Wanneer 
je meer uitdaging aan kunt, mag je meedoen met het 
verbredingstraject. 

En er is nog veel meer

Actiedagen, projectdagen, de leerlingenraad, culturele 
uitstapjes, uitwisseling in klas 3tl naar Tenerife, Mission 
Olympic, PVT, jeugddebat, olympiades, sportdagen, snacken 
op vrijdag, schoolfeesten en vieringen. Kortom te veel om op 
te noemen. Kom met ons kennismaken en ervaar hoe het op 
het Gomarus College is. 

LEREN 
VOOR JE LEVEN
Op het Gomarus College in Assen gaan we samen op zoek 
naar wat Gods plan is met jouw leven, waar je goed in bent 
en wat je mogelijkheden zijn. Je voelt je hier gauw thuis 
want de docenten kennen jou en weten wat je nodig hebt. 
Samen werken in een goede en veilige sfeer, dat gunnen we 
jou zodat je mag leren voor je Leven. 

We vinden het belangrijk om inspirerend en uitdagend 
onderwijs te geven zodat je met interesse en plezier de lessen 
volgt. Je kunt bij ons alle niveaus volgen. Van vmbo tot vwo, 
met ondersteuning of juist met extra uitdaging. De doorstroom 
naar de bovenbouw is voor alle niveaus uitstekend. Doe je 
de richting vmbo-tl dan kun je bij ons examen doen. Onze 
slagingspercentages behoren tot de hoogste in Assen! 

Geloof
 

Het Gomarus College is een christelijke school waar de Bijbel 
en het geloof centraal staan. We laten je ervaren wie Jezus is en 
wat een geweldig cadeau het is om door hem geliefd te zijn. 
Je merkt het aan onze christelijke docenten, dagopeningen 
en vieringen, aan de aandacht die wij je geven en natuurlijk 
ook aan de inhoud van de lessen. Bij ons op school is iedereen 
christen, de meesten zijn christelijk gereformeerd, maar ook de 
leerlingen die protestant en hervormd zijn voelen zich thuis bij 
ons. Het gaat erom dat je een levend geloof hebt.  

OPEN DAG
GOMARUS COLLEGE DONDERDAG19 JAN 2023

19.00 - 21.30 UUR

PRAKTIJKONDERWIJS

VMBO

MAVO

HET GROENE LYCEUM

HAVO

VWO: ATHENEUM

VWO: GYMNASIUM

Volg op ons Instagram

@gomarus_college_assen
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EEN UNIEKE 
SCHOOL
Welkom op Volta! Een unieke samenwerking waarin 
de locaties van het Dr. Nassau College en CS Vincent 
van Gogh de krachten bundelen om samen goed 
onderwijs neer te zetten. 

Bij ons ben je welkom met een vmbo-, havo- en vwo-advies. 
Je vmbo opleiding rond je bij ons op Volta af. Havo- en 
vwo- leerlingen hebben vanaf leerjaar 4 les in Assen; je volgt 
dan alleen de onderbouw op Volta. Als je naar het vmbo gaat, 
kun je kiezen uit Zorg & Welzijn en Dienstverlening & Producten. 
Bij Dienstverlening & Producten zal het accent met name op 
techniek liggen. En als je die twee liever wilt combineren omdat 
je het nog niet helemaal zeker weet: geen probleem! 

Aandacht en Naoberschap

We vinden het heel belangrijk dat jij je op onze school thuis 
voelt. Dat er naar je geluisterd wordt en dat we zien hoe het met 
je gaat. Op onze school kennen leerlingen en docenten elkaar 
en is er aandacht voor jou. In de lessen, maar ook daarbuiten. 
We vinden dat zo belangrijk dat we er veel tijd voor maken. 
Je krijgt een coach die je regelmatig ziet en die je al je vragen 
kunt stellen.

Naast aandacht is ook naoberschap belangrijk. Ken je dat 
woord? Het is Drents en het is best lastig te vertalen in het 
Nederlands. Wat we ermee bedoelen is dat we voor elkaar 
zorgen, dat we elkaar zien en dat we er voor elkaar zijn. 
Iedereen is welkom en kan zichzelf zijn. 

We praten met elkaar over de wereld om je heen en de vragen 
die je daar misschien bij hebt; over de verschillende manieren 
waarop je naar de wereld om je heen kunt kijken. We laten je 
zien dat niet iedereen dat op dezelfde manier doet. Als je het 
daar met elkaar over hebt, ga je elkaar beter begrijpen.

Een dag op Volta

Drie keer per week begint de dag met een dagstart. Tijdens 
deze dagstart ga je met jouw klas in gesprek over dingen die 
spelen op school, in de regio of in de wereld. 

We willen natuurlijk dat jij uiteindelijk je diploma haalt. Daarom 
is er in het rooster veel ruimte voor de schoolvakken waarin je 
eindexamen gaat doen. Maar, andere vakken vinden we ook 
heel belangrijk. Zo besteden we ook veel aandacht aan sport, 
creativiteit en techniek.  

Om ervoor te zorgen dat iedereen kan doen waar hij of zij het 
meest behoefte aan heeft, hebben we flexuren in ons rooster. 
Twee keer per dag kun je zelf kiezen naar welk vak je gaat. Hier 
kun je bijvoorbeeld extra uitleg krijgen voor een vak of bezig 
gaan met je huiswerk. 

OPEN DAG
VOLTA
WOENSDAG
01 FEB 2023
16.00 - 20.00 UUR

PRAKTIJKONDERWIJS

VMBO

MAVO

HET GROENE LYCEUM

HAVO

VWO

VWO: GYMNASIUM

Volg ons 
@voltabeilen
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OP WEG NAAR 
DE TOEKOMST! 
PrO Assen is de school voor praktijkonderwijs voor 
leerlingen in Assen en omgeving. Leer jij vooral door te 
doen? En denken jouw leerkrachten dat het vmbo net een 
stapje te ver is? Dan is het praktijkonderwijs misschien wel 
de plek voor jou. In groep 8 kun je al meedoen met PrO 
Actief. Je kunt dan een aantal keren meelopen om ons te 
leren kennen.

Het praktijkonderwijs is net als het vmbo, havo en vwo een 
school voor voortgezet onderwijs, maar bij ons leer je vooral 
door te doen. Daarom loop je veel stage en koppelen we 
theorie aan praktische opdrachten. Je krijgt les in kleine 
groepen, van docenten die precies weten hoe ze je kunnen 
helpen. Je krijgt theorie vakken zoals: Nederlands, Engels en 
rekenen en wiskunde. Maar daarnaast zijn er veel praktijkvakken. 
Zo leer je bijvoorbeeld hoe je moet koken, je fiets zelf te maken, 
werken achter de kassa, klussen in huis en omgaan met andere 
mensen. Na onze school ben je klaar voor de arbeidsmarkt of 
het vervolgonderwijs. Je sluit af met een diploma.

Een school voor doeners
 

In de eerste twee leerjaren ontdek je wat je kunt en leuk vindt. 
Je krijgt algemene vakken en praktijkvakken. Je werkt zoveel 
mogelijk op eigen niveau. Aan het eind van leerjaar 2 ga je je 
meer specialiseren. Je kiest dan een richting: Economie, Zorg 
& Welzijn of Groen en Techniek. In leerjaar 3 ga je naast de 
schoolvakken ook stage lopen. Dit helpt je in het kiezen van een 
beroepsrichting. Je kunt dan bijvoorbeeld kiezen voor zorg, 
groen, techniek, horeca, detail enz. In leerjaar 4 en 5 ga je nog 
meer stage lopen binnen de richting die je gekozen hebt. We 
bereiden je dan voor op werk en/of een vervolgopleiding. 

Wat doen we nog meer?
 

Naast alle theorie- en praktijklessen bieden we ook allerlei 
andere activiteiten aan. Dit doen we tijdens de wekelijkse 
vrijetijdsbesteding. Zo kun je bijv. skiën, zwemmen, 
mountainbiken, klimmen maar ook muziek maken. Ontzettend 
leuk om dat een middag in de week te kunnen doen. Daarnaast 
gaan we in leerjaar 1 en 2 op schoolkamp. In leerjaar 3, 4 en 5
maken we het nog iets leuker. Je kunt dan kiezen uit een 
stedentrip, zeilkamp of skiën.

Ben je nieuwsgierig naar ons geworden? Kom dan naar onze 
Open Dag op woensdag 15 februari 2023 van 19.00 tot 21.00 uur.

OPEN DAG
PrO ASSEN
WOENSDAG
15 FEB 2023
19.00 - 21.00 UUR

Check onze Facebook pagina@pro.assen.1

Volg ons op instagram 

@praktijkonderwijs_assen

PRAKTIJKONDERWIJS

VMBO

MAVO

HET GROENE LYCEUM

HAVO

VWO: ATHENEUM

VWO: GYMNASIUM
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TERRA EELDE:
VEELZIJDIGE 
GROENE SCHOOL 
DICHTBIJ HUIS! 
Het duurt nog even, maar dan moet jij een belangrijke keuze 
maken; de middelbare school! Zoek jij een gezellige én 
avontuurlijke school waar je heel veel leert en niet alleen 
maar in de schoolbanken zit? Dan is Terra Eelde echt iets 
voor jou. Welkom, bij Terra Eelde! 

Terra Eelde is een lichte, gezellige en open school. “Je leert veel 
over de natuur, dieren, voeding, techniek maar ook over jezelf 
en jouw talenten. Daar helpen we onze leerlingen zoveel mo-
gelijk bij. Met 550 leerlingen zijn we een kleinschalige school, 
dat is ook echt een voordeel. De begeleiding van onze leerlin-
gen is intensief, we kijken goed naar wat iedere leerling nodig 
heeft”, vertelt docent Daniëlle Borgemeester van Terra Eelde. Bij 
Terra Eelde kun je naar het vmbo-groen en het Groene Lyceum. 
Binnen het vmbo-groen kies je uit een aantal leerwegen. “Het 
hangt van jouw schooladvies van de basisschool af welke 
leerweg je kiest. Binnen het vmbo-groen heb je een goede mix 
van theorie en praktijk. Natuurlijk zit je in de schoolbanken, maar 
daarnaast heb je veel leuke praktische projecten én ook stages.”

Het Groene Lyceum
 

Kun je na de basisschool de havo aan (heb je bijvoorbeeld een 
havo, tl/havo of tl-plus advies) maar wil je naast de theorie ook 
graag lekker veel praktijk? Dan is het Groene Lyceum wat voor 
jou! Dit is een ondernemende, onderzoekende en doorlopende 
leerlijn (vmbo-mbo), gericht op doorstroom naar het hbo. In 
de onderbouw heb je veel praktijk zoals moderne techniek, 
groene vakken en projecten. Vanaf klas 3 ga je een dag in de 
week op stage. Het Groene Lyceum duurt zes jaar waarin je 
breed wordt opgeleid, zo kun jij naar bijna alle hbo-opleidingen 
doorstromen. Nu kiezen voor het Groene Lyceum en straks voor 
het hbo is een slimme zet!

Multicultureel
 

Terra Eelde organiseert ook allerlei leuke en leerzame 
activiteiten, zoals ‘Ontmoet de ander’, een superinteressant 
multicultureel project. “Daarnaast speelt het vak CKV een 
belangrijke rol op school, net als sport & bewegen en 
gezondheid. We hebben het ‘gezonde school’ vignet en daar 
zijn we supertrots op. Terra Eelde is een veelzijdige groene 
school met leerlingen uit Eelde, Groningen, Haren, Peize, Vries, 
Zuidlaren en omliggende dorpen; dichtbij huis dus!”

‘De afwisseling hier spreekt me erg aan. 
Je hebt veel verschillende vakken en je 
wordt overal goed mee geholpen. Super!’
Jesse, leerling Terra Eelde 

OPEN DAG
TERRA EELDE

WOENSDAG
25 JAN 2023
15.00 - 20.30 UUR

PRAKTIJKONDERWIJS

VMBO

MAVO

HET GROENE LYCEUM

HAVO

VWO: ATHENEUM

VWO: GYMNASIUM

Volg ons
@terra.eelde.vo
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hGL: een slimme zet! 
 

Kun je na de basisschool de havo aan (heb je bijvoorbeeld 
een havo, tl/havo of tl-plus advies) maar wil je naast de theorie 
ook graag lekker veel praktijk? Dan is het Groene Lyceum 
wat voor jou! Dit is een ondernemende, onderzoekende en 
doorlopende leerlijn (vmbo-mbo), gericht op doorstroom naar 
het hbo. In de onderbouw heb je veel praktijk zoals moderne 
techniek, groene vakken en projecten. In klas 1 draai je ook 
mee met sportklas, cultuurklas of talentenstroom. Vanaf klas 3 
ga je een dag in de week op stage. Het Groene Lyceum duurt 
zes jaar waarin je breed wordt opgeleid, zo kun jij naar bijna 
alle hbo-opleidingen doorstromen. Nu kiezen voor het Groene 
Lyceum en straks voor het hbo is een slimme zet!

Groen & Techniek
 

In ons Lego Mindstorms lokaal werken leerlingen met robots, 
drones en 3d printing. Terra Assen is bijvoorbeeld een 
voorloper in de regio met agridrones en zaairobots.
Het lokaal is speciaal ingericht om deel te kunnen nemen 
aan de LEGO League wedstrijden. Leerlingen worden hierbij 
uitgedaagd in een manier van denken die in de toekomst een 
belangrijke rol zal spelen. Durf jij de uitdaging aan?

TERRA ASSEN: 
GROEN 
ONDERWIJS… 
EN NOG VEEL 
MEER!
Als je voor Terra Assen kiest, kies je voor vmbo-groen of het 
Groene Lyceum. Het eerste jaar heb je les in het Juniorhuis. 
Met alle brugklassers volg je lessen in dit mooie gebouw 
naast ons hoofdgebouw. Zo kun je rustig wennen aan de 
middelbare school. Cool toch? Welkom, bij Terra Assen! 

Terra Assen vind je aan de Vredeveldseweg. Bij ons leer je van 
alles over groen, voeding, dier, natuur, milieu, gezondheid, 
bewegen én nog heel veel meer! Naast theorie heb je veel 
praktijk. Binnen ons vmbo-groen vinden we het belangrijk dat 
wij jou bij naam kennen. Dat maakt het ook mogelijk dat we 
jou goed kunnen begeleiden. Binnen ons vmbo-groen kies je 
uit verschillende leerwegen. Je hebt algemene vakken zoals 
Nederlands, Engels, wiskunde, economie, biologie, lichamelijke 
opvoeding en handvaardigheid. Daarnaast heb je groene 
vakken, dat zijn praktijkvakken. Deze hebben in de eerste twee 
jaar (onderbouw) te maken met plant, dier en voeding, maar ook 
met techniek en zorg.

‘Binnen vmbo-groen hebben we ook 
bijzondere richtingen zoals de Sportklas, de 
Talentenklas en de Cultuurklas. Superleuk!’ 
Jelle, leerling Terra Assen 

OPEN DAG
TERRA ASSEN

WOENSDAG
18 JAN 2023
16.00 - 20.30 UUR

PRAKTIJKONDERWIJS

VMBO

MAVO

HET GROENE LYCEUM

HAVO

VWO: ATHENEUM

VWO: GYMNASIUM

Volg ons 
@terraassen
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SALLAND: 
KIES WAT BIJ 
JOU PAST!
Op Salland valt veel te kiezen! Bij ons krijg je dankzij de 
werelden van Techniek, Sport & Gezondheid, Kunst & 
Cultuur en Groen, Duurzaamheid & Voeding de kans om te 
ontdekken wat jij leuk vindt!

Bij ons op Salland volg je vmbo basis, kader, theoretische 
leerweg of mavo/havo en staat persoonlijke aandacht centraal! 
In de eerste klas start je met een vaste klas en een vast rooster. 
Zo leer je de school kennen in een veilige en bekende situatie. 
Ook werk je met leerdoelen, zodat je weet wat je kan en wat 
je nog moet én wilt leren. Na de herfstvakantie volg je naast 
je vaste rooster ook flexlessen. Zo heb je de ruimte om je te 
ontwikkelen in gebieden waarin je nog niet zo goed bent, maar 
krijg je ook ruimte om nóg beter te worden in wat je juist heel 
leuk vindt! Op Salland ontdek je wat je kan, wat je wilt en vooral 
wat je wilt worden. 

De vier werelden
 

Al vanaf de eerste klas kan je je breed oriënteren op de 
volgende vier werelden: 
• De wereld van Sport en Gezondheid
• De wereld van Kunst en Cultuur
• De wereld van Groen, Duurzaamheid en Voeding
• De wereld van Techniek

Op deze manier hoef je niet direct een keuze te maken voor het 
vervolgonderwijs. Zelfs in klas 4 kan je nog steeds keuzevakken 
uit de verschillende werelden kiezen. Je kunt blijven ontdekken 
totdat je je inschrijft voor het mbo/havo en precies weet wat 
je wilt doen. Jouw leerlingcoach helpt je bij het maken van de 
keuzes die bij jou passen. 

Ontdek je Talenten!
 

Naast het leren op onze school, is er natuurlijk ook ruimte voor 
gezelligheid. Zo organiseren we schoolfeesten, een culturele 
avond of een open podium waar jij jouw talenten kunt laten 
zien. Daarnaast doe je samen met docenten regelmatig mee 
aan sportactiviteiten. En niet te vergeten: er zijn door het jaar 
heen meerdere cultuurdagen, uitwisselingen en stages. Zo ben 
je even op een heel andere manier met onderwijs bezig! Wil je 
meer weten? Kijk dan op www.csvincentvangogh.nl 

Volg ons 
@cs_vincentvangogh

OPEN DAG
CSVVG SALLAND

DONDERDAG
26 JAN 2023
16.00 - 20.30 UUR

‘We vinden de praktijklessen superleuk. 
Doordat je uit veel keuzevakken kunt 
kiezen, kun je goed ontdekken wat je wel 
en wat je niet leuk vindt.’ 

• Vmbo  
- Basisberoepsgericht* 
- Kaderberoepsgericht* 
- Theoretische leerweg

• Mavo/havo

AANBOD

* evt. met leerwegondersteuning

PRAKTIJKONDERWIJS

VMBO

MAVO

HET GROENE LYCEUM

HAVO

VWO: ATHENEUM

VWO: GYMNASIUM
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Jij mag er zijn! Op Lariks krijg je alle ruimte om te 
ontdekken wie je bent en om jezelf te ontwikkelen: 
We bieden jou een goede voorbereiding op vervolgstudies 
in het hbo en wo. Wij leren je om zelfstandig te studeren en 
verantwoordelijkheid te dragen. Daarnaast werk je samen 
met andere leerlingen aan allerlei leuke en interessante 
projecten. Wij vinden het belangrijk om betrokken te zijn 
bij jou en jouw leerproces. Door jou persoonlijk aandacht te 
geven steunen we je in jouw ontwikkeling.  

Wil jij alles uit jezelf halen en je goed voorbereiden op je 
toekomst als wereldburger? Kom dan naar Lariks en volg daar 
havo, atheneum of gymnasium. Je kunt bij ons ook tweetalig 
onderwijs (tto) volgen. Dan volg je ongeveer de helft van de 
lessen in het Engels en je hebt speciale tto-vakken waarbij je 
je verdiept in internationale vraagstukken. Op Lariks bieden 
wij jou een kleurrijk aanbod van vakken en activiteiten zoals 
bewegen, sport & maatschappij (BSM), filosofie, wiskunde D, 
moderne natuurkunde, Spaans en ontwerpen. In het MEP of 
MUN debatteer je met leerlingen uit Nederland of Europa over 
actuele Europese kwesties.

De wereldburgers van de toekomst
 

Bij ons op Lariks verken je grenzen en word je uitgedaagd er 
overheen te stappen. Dit doen we binnen de lessen, maar ook 
door zelf op reis te gaan. Hierdoor maak je kennis met andere 
culturen. Dit doe je bijvoorbeeld door te logeren bij de lokale 
bewoners en samen met buitenlandse leerlingen onderwijs te 
volgen in een onbekend land. Daardoor begrijp je meer van 
jezelf en van de wereld om je heen. 
In het tweetalig onderwijs is er veel aandacht voor internationale 
onderwerpen en volg je Engels op hoog niveau. Handig, want bij 
veel vervolgopleidingen is de voertaal Engels. Ook kan je voor 
alle verschillende talen speciale programma’s volgen om een 
internationaal certificaat, zoals Goethe, DELF of Dele, te halen!
Heb jij een bijzonder talent op cultureel of sportief gebied? Dan 
kijken we samen hoe we het beste de ruimte kunnen creëren om 
school met dit talent te combineren. Zo krijg je bij ons de ruimte 
om al je talenten optimaal te ontwikkelen.

Check onze 
Facebook pagina

@csvincentvangogh

OPEN DAG
CSVVG LARIKS
VRIJDAG
27 JAN 2023
16.00 - 20.30 UUR

LARIKS:  
GRENSVERLEGGEND!

PRAKTIJKONDERWIJS

VMBO

MAVO

HET GROENE LYCEUM

HAVO

VWO: ATHENEUM

VWO: GYMNASIUM

• Havo-Atheneum-Gymnasium
• Havo-Atheneum-Gymnasium TTO
• Internationale taalcertificaten
• Talentregeling
• (Wereld) burgerschap
• Internationalisering

AANBOD

Voel je thuis op Lariks
 

Wij begeleiden je, zodat jij je optimaal kunt ontwikkelen, maar 
ook even een pas op de plaats kunt maken als dat nodig is. 
Ook daar is aandacht voor op Lariks, precies wat jij nodig 
hebt. Zo helpen we je om met veel plezier het beste uit jezelf 
te halen! Naast het leren op onze school, is er natuurlijk ook 
ruimte voor gezelligheid. Zo organiseren we schoolfeesten, 
een culturele avond of een open podium. Daarnaast doe je 
samen met docenten regelmatig mee aan sportactiviteiten. 
Niet te vergeten: er zijn door het jaar heen meerdere 
cultuurdagen, uitwisselingen en excursies. Zo ben je even op 
een heel andere manier met school bezig! Wil je meer weten? 
Kijk dan op www.csvincentvangogh.nl

@csvincentvangogh
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 Volta - Beilen
Scholenmarkt 12-10-2022
LWOO 03-11-2022 19.00-20.00
Info avond groep 8 22-11-2022 18.30-20.30
Open Dag 01-02-2023 16.00 - 20.00

Terra Assen

Scholenmarkt 12-10-2022
Voorlichtingsavond 
ouders

26-10-2022 18.30 - 20.00

Oriëntatieavond 24-11-2022 18.30 - 21.00
Open Dag 18-01-2023 16.00 - 20.30
Oriëntatieavond 13-02-2023 18.30 - 21.00
Rondleidingen 09-03-2023 Op aanmelding

Terra Eelde

LWOO voorlichting 
ouders

11-10-2022 19.30 - 21.00

Scholenmarkt 12-10-2022

Doe dag 08-11-2022 09.00 - 15.30
Open Dag 25-01-2023 15.00 – 20.30

CS Vincent van Gogh - Salland
Scholenmarkt 12-10-2022
LWOO meedraaiavond 
voor ouders en leerlingen  

27-10-2022 19.00 – 21.00

Vincent infoavond 14-11-2022 19.00 – 21.00
Vincent infoavond 10-01-2023 19.00 – 21.00
Open Dag 26-01-2023 16.00 – 20.30
Tour Vincent 08-02-2023 19.00 – 21.00

CS Vincent van Gogh - Lariks

Voor meer informatie of om je aan te melden kijk op: 
csvincentvangogh.nl

Scholenmarkt 12-10-2022
Vincent infoavond 14-11-2022 19.00 – 21.00
Vincent infoavond 10-01-2023 19.00 – 21.00
Open Dag 27-01-2023 16.00 – 20.30
voorlichting gymnasium 08-02-2023 19.00
voorlichting TTO 08-02-2023 19.00
Tour Vincent 08-02-2023 19.00 – 21.00

KALENDER 
OPEN DAGEN EN 
VOORLICHTINGS-
ACTIVITEITEN 
2022-2023

Gomarus College - Assen

Scholenmarkt 12-10-2022
Doedag groep 7 23-11-2022 08.45 – 11.45
Doedag groep 8 23-11-2022 12.15 – 15.15
Voorlichtingsavond 
ouders

07-12-2022 19.30 – 20.30

Open Dag 19-01-2023 19.00 – 21.30
Vragenuurtje voor 
ouders en leerlingen

15-02-2023 15.00 – 16.00

Voor meer informatie of om je aan te melden kijk op: 
assen.voterra.nl 

Voor meer informatie of om je aan te melden kijk op: 
eelde.voterra.nl 

NEEM GERUST
EEN KIJKJE!

In dit overzicht staat een greep 
uit de voorlichtingsactiviteiten 
van de verschillende scholen. 
Meer informatie over deze 
en andere activiteiten vind 
je op de site van de 
betreffende school. 

Voor meer informatie of om je aan te melden kijk op: 
csvincentvangogh.nl

Voor meer informatie of om je aan te melden kijk op: 
gomaruscollege.nl

Voor meer informatie of om je aan te melden kijk op: 
voltabeilen.nl



CHECK DE  
LAATSTE INFO  
OP DE WEBSITE 
VAN DE SCHOOL!

Dr. Nassau College – Penta Assen

Scholenmarkt 12-10-2022
LWOO middag 25-10-2022 16.00 – 18.00
Kom je kijken op Penta? 25-10-2022 18.00 – 20.00
Doe-en 
voorlichtingsavond 

15-11-2022 18.15 – 20.30

Open Dag 24-01-2023 15.30  -20.00
Doe-en 
voorlichtingsavond 

09-02-2023 18.15 – 20.30

 Dr. Nassau College – Quintus Assen
Scholenmarkt 12-10-2022
Quintus Xperience 
groep 8

16-11-2022 15.00 – 17.00

Informatieavond ouders 
groep 8 
 

16-11-2022 vanaf 19.30

Gymnasiummiddag 18-01-2023 14.30 – 17.00
Open Dag 10-02-2023 15.30 – 20.00
Informatiemiddag 
leerlingen groep 8

22-02-2023 15.00 – 17.00 

Informatiemiddag 
leerlingen groep 8

22-02-2023 vanaf 19.30

Dr. Nassau College - Norg
Scholenmarkt 12-10-2022

Open dag 04-11-2022 16.00 – 21.00
Doemiddag 14-12-2022 14.00-16.00
Informatieavond ouders 14-12-2022 19.30-21.00
Open dag 31-01-2023 18.00 – 20.30

SCHOLEN
MARKT 
ASSEN
12 OKTOBER
IN DE NIEUWE KOLK

Jij en jouw ouders/verzorgers 
zijn van harte welkom om kennis 
te maken met alle scholen 
voor voortgezet onderwijs in 
Assen en omstreken tijdens de 
Scholenmarkt! 

VO-ASSEN.NL

Voor meer informatie of om je aan te melden kijk op: 
quintus.nassaucollege.nl

Dr. Nassau College - Aa en Hunze
Scholenmarkt 12-10-2022
LWOO  
informatie avond  

25-10-2022 19.30 - 21.00

Open dag 1 18-11-2022 16.00 - 19.00
Doemiddag 13-12-2022 14.30 - 16.00 
Informatieavond ouders    13-12-2023 19.30 - 21.00 

Open dag 2 07-02-2023 18.30 - 20.30

PrO Assen
Scholenmarkt 12-10-2022

Voorlichtingsavond 
ouders

17-11-2021 19.30 – 21.00

Open dag 15-02-2023 19.00 – 21.00
PrO Actief*

Voor meer informatie of om je aan te melden kijk op: proassen.nl
* Doemiddagen voor leerlingen die mogelijk naar PrO Assen gaan.

Voor meer informatie of om je aan te melden kijk op: 
penta.nassaucollege.nl

Voor meer informatie of om je aan te melden kijk op: 
norg.nassaucollege.nl

Voor meer informatie of om je aan te melden kijk op: 
aaenhunze.nassaucollege.nl
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Gomarus College Assen
Mr. Groen van Prinstererlaan 20, Assen
Tel. 0592 - 34 22 28
assen@gomaruscollege.nl
   gomaruscollege.nl

Facebook: /gomaruscollege
Instagram: @gomarus_college_assen
Twitter:@GomarusAssen

Dr. Nassau College, locatie ISK
Merwedestraat 16, Assen
Tel. 0592 - 33 31 76
isk-assen@dr.nassaucollege.nl
  isk.nassaucollege.nl

Terra Assen
Vredeveldseweg 55, Assen
Tel. 0592 - 31 22 98 
assen@voterra.nl
  assen.voterra.nl 

Instagram: @terraassen

Terra Eelde
Burg. J.G. Legroweg 29, Eelde
Tel. 050 - 30 916 25 
eelde@voterra.nl
  eelde.voterra.nl

Instagram: @terra.eelde.vo

PrO Assen
Zwartwatersweg 202, 9406 NN Assen
Tel. 0592 - 34 09 73
algemeen@proassen.nl
  proassen.nl

Facebook: /pro.assen.1
Instagram: @praktijkonderwijs_assen
Twitter: @PrO_Assen

Locatie Salland
Salland 4, 9405 GM Assen
Tel. 0592 - 39 02 90
Contactpersoon voor vragen 
over aanmelding:
Bert Benjamins; b.benjamins@csvvg.eu
  csvincentvangogh.nl

Facebook: /csvincentvangogh
Instagram: @cs_vincentvangogh 

Locatie Lariks
Selma Lagerlöflaan 3, 9406 KB Assen
Tel. 0592 - 39 02 90
Contactpersoon voor vragen 
over aanmelding: 
Klaas Bijl; k.bijl@csvvg.eu
  csvincentvangogh.nl

Facebook: /csvincentvangogh
Instagram: @cs_vincentvangogh 

Volta
De Omloop 4, 9411 KA Beilen
Tel. 0593 - 52 28 19
  voltabeilen.nl

Instagram: @voltabeilen
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3

4
Dr. Nassau College, locatie Penta
A.H.G. Fokkerstraat 1, Assen
Tel. 0592 - 33 31 60
penta@dr.nassaucollege.nl
  penta.nassaucollege.nl

Facebook: /nassaupenta
Instagram: @nassaucollegepenta    
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10
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5

Dr. Nassau College, locatie Norg
Schoolstraat 1, Norg
Tel. 0592 - 67 57 50 
norg@dr.nassaucollege.nl
  norg.nassaucollege.nl

Facebook: /nassaunoorddrenthe
Instagram: @nassaunorg
YouTube: @Dr. Nassau College Norg

6

Dr. Nassau College, locatie Aa en Hunze
Stokleggingslaan 17, Gieten
Tel. 0592 - 26 19 83
aaenhunze@dr.nassaucollege.nl
  aaenhunze.nassaucollege.nl 

Instagram: @dr.nassaucollegeaaenhunze

7

Dr. Nassau College, locatie Quintus
Mr. Groen van Prinstererlaan 98, Assen
Tel. 0592 - 33 31 30
quintus@dr.nassaucollege.nl 
  quintus.nassaucollege.nl

Facebook: /QuintusAssen
Instagram: @drnassaucollegequintus

8

1

Voortgezet
Onderwijs
Regio Assen


