
DE SCHOOL 
DIE SNAPT 
WAT JIJ KUNT 
EN WILT
Nog even en dan ga je van 
groep 8 naar de middelbare 
school. Bye bye basisschool! 
Hoe vind je dat eigenlijk? 
Ben je er aan toe of zit je nog 
wel lekker waar je nu zit? 
Lijkt het je het leuk? Spannend? 
Leuk spannend misschien? 
Hoe je het ook beleeft, je mag 
er op vertrouwen dat we op 
Sevenwolden  Grou er alles 
aan doen om deze overgang 
voor jou en andere brugklassers 
zo plezierig mogelijk te maken. 

DIT VIND JE 
ALLEEN HIER! 
Misschien weet je het nog niet,  
of heb je het inmiddels gehoord: 
op onze school hebben we 
leerlingen iets bijzonders te 
bieden. Iets wat precies bij jou  
past en wat je op geen enkele 
school in de omgeving tegen- 
komt. Veel brugklassers vóór jou 
zijn er super enthousiast over. 
Wil je weten wat het is? Natuurlijk 
wil je dat weten, het gaat immers 
over jou! Over wat jij kunt en 
graag wilt. Dus lees snel verder. 
Welkom op Sevenwolden Grou! 



JOUW 
NIVEAU, 
JOUW 
TEMPO 
Op onze school werkt elke 
leerling vanaf de brugklas in 
elk vak op zijn/haar eigen 
niveau en in een eigen tempo. 
Oftewel: je leert en doet de 
dingen die je aankunt, op een 
manier waar jij je goed bij 
voelt. Niet te makkelijk, niet 
te moeilijk, niet te snel, niet 
te traag, maar precies zoals 
het voor jou het best werkt. 
Samen met je coach, leraren, 
ouders/verzorgers bepaal 
je de haalbare doelen die je 
wilt bereiken. Dat noemen 
we ‘gepersonaliseerd’ leren. 
Uiteraard krijg je aan het eind 
gewoon het overgangsbewijs 
of diploma waarmee je verder 
kunt leren of studeren. 

BENUT JE KWALITEITEN 
Je begrijpt het voordeel: voor de vakken die je makkelijk vindt en 
goed kunt, heb je vaak minder uitleg nodig en die tijd kun je dan 
gebruiken voor vakken waar dit meer nodig is. Zo benut je jouw 
kwaliteiten maximaal in de tijd die je op school zit en haal je het 
beste uit jezelf. Je móét dus bepaalde dingen doen (zoals op elke 
school) en bij ons mág en kún je meer bepalen hoe je het gaat 
doen. En er zijn meer voordelen; lees maar verder! 

JOUW 
LESGROEPEN 
Jouw persoonlijk niveau… zit in elke 
klas dan slechts één leerling? Nee 
hoor, stel je voor! Grou telt zo’n 55 
eersteklassers, die niet allemaal in 
één groep zitten, maar wel allemaal 
dezelfde vakken krijgen. We werken 
met lesgroepen en coachgroepen. 
In de lesgroep volg je met andere 
kinderen de lessen en werk je 
zelfstandig. Het aantal leerlingen in 
een lesgroep varieert per vak en ook 
wisselen de leraren soms voor een 
vak. Bij ziekte van een leraar zoeken 
we altijd iemand die bij de klas kan 
aanschuiven, zodat jij verder kunt. 

Er gebeurt veel tussen je twaalfde en achttiende. Het zijn 
ontdekkingsjaren. Ontdekken wie je bent, wat je belangrijk 
vindt, wat je kunt en wat je wilt. In deze jaren breng je veel 
tijd door op onze school en daarom ondersteunen we bij 
Sevenwolden je graag in je ontdekkingsreis. Met goed onderwijs, 
vakkundige docenten, prettige gebouwen en een veilige
omgeving waar je je thuis mag voelen.

Op Sevenwolden leer je veel en bereiden we je voor op je leven 
na het voortgezet onderwijs. En dat is meer dan studeren of een 
baan vinden. Het gaat over talenten herkennen, samenwerken, 
kritisch nadenken, een mening vormen, jezelf uitdrukken, 
creatieve oplossingen vinden en over leren wat de samenleving 
van jou verwacht en jij van de samenleving mag verwachten.

Dus op welk niveau je ook zit en op welke locatie je ook bent, 
wij zijn meer dan zomaar een school. Het is de plek waar jij kunt 
worden wat al in je zit en wat je later nodig hebt. 
Sevenwolden geeft je de beste basis voor je toekomst. 
Zelfbewust en wereldwijs. 

ZELFBEWUST EN 
WERELDWIJS: 
MEER DAN ZOMAAR 
WAT WOORDEN



ZELFSTANDIG 
WERKEN 
Je coach, die trouwens ook lesgeeft, 
ondersteunt je waar nodig. Bijvoor-
beeld met plannen: jij bepaalt wan-
neer je aan iets werkt en bespreekt 
dit met je coach die het goedkeurt. 
Mogelijk kon je in groep 8 al goed 
zelfstandig werken of heb je daar 
nog wat moeite mee en wil je het 
beter kunnen. We besteden er veel 
aandacht aan, want zelfstandigheid 
vormt een belangrijke basis van hoe 
leerlingen op onze school werken. 
Je coach helpt ook hoe jij doelen 
kunt stellen die niet te hoog gegre-
pen of te gemakkelijk zijn, maar 
precies goed voor jou én daarmee 
haalbaar. 

VRIJHEID ÉN VERANTWOORDELIJKHEID 
Je ziet: jij bepaalt, je coach volgt jou en ondersteunt hier en daar. Dat ‘hier 
en daar’ verschilt per leerling en zal in de tijd veranderen en mogelijk minder 
worden. Dat geeft je vrijheid én verantwoordelijkheid. Precies wat straks in je 
volwassen leven ook van je wordt verwacht. Logisch dus dat we hierbij niemand 
in het diepe gooien! We kijken zorgvuldig waar en welke coaching nodig is. 
Minstens tweemaal per jaar praat je met je ouders/verzorgers en je coach over 
hoe het gaat en of je doelen nog steeds haalbaar zijn. 

JOUW 
BASISGROEP
Daarnaast zit je met andere 
kinderen in een vaste groep, 
jouw basisgroep. Op minstens 
twee ochtenden start je in jouw 
basisgroep. Samen kijken we o.a. 
naar het journaal en bespreken 
we onderwerpen die in het  
nieuws zijn en / of ons bezig 
houden. Daarna volg je lessen, 
werk je aan opdrachten, presen-
taties of aan iets waarvan jij het 
handig vindt om je tijd aan te 
besteden. Tijdens het coachuur 
is er tijd om individueel met de 
coach jouw planning en andere 
zaken te bespreken die bij jou 
(gaan) spelen. 

ZO BLIJF JE B(L)IJ! 
Dit omdraaien zorgt dat je makkelijker ‘bijblijft’ (en dus 
blij blijft!) omdat je jezelf zo goed voorbereidt op wat 
komen gaat. Vergelijk het met de warming-up vóór het 
joggen; je loopt soepeler en de kans op blessures is een 
stuk kleiner. Geen huiswerk maar thuiswerk dus… of beter 
gezegd: voorwerk! Ook hierbij krijg je in het begin hulp, 
zodat je dit goed in de vingers krijgt. Je logboek (speciaal 
ontworpen digitale werkagenda in de iPad) is hierbij 
onmisbaar en krijg je van school. 

HUISWERK? 
EH… VOORWERK! 
Als jij jouw schooltijd slim gebruikt, 
hoef je thuis minder te doen. Natuurlijk 
blijft er wel werk over. Alleen draaien 
wij het liever om: thuis bereid je voor 
wat je de volgende dag(en) op school 
aangeboden krijgt in de lessen of wat 
je wilt doen. Alvast een hoofdstuk lezen 
bijvoorbeeld, of een begin maken met 
een opdracht. Of alvast nadenken welke 
vragen je straks aan die ene leraar van 
dat ene vak wilt stellen, omdat je iets 
nog niet helemaal begrijpt. 



WAT JE 
VERDER 
NOG MOET 
WETEN 
• De lestijden zijn (op z’n 
vroegst) van 08.15 uur tot 
(uiterlijk) 16.15 uur. 
• Je hebt meestal 1 korte 
lesdag. 
• In onze gezellige kantine 
kun je tussen de middag 
overblijven en je brood 
eten. 
• Veel lesmateriaal wordt 
via een bepaalde regeling 
via school ingekocht. 
• Met bus en trein op loop-
afstand en goede verbin-
dingen ben je ook vanuit 
Heerenveen en Leeuwar-
den snel op onze school. 
• We organiseren regel-
matig een open dag en 
doemiddagen. 

OP SEVENWOLDEN GROU 
WORDEN DE VOLGENDE 
NIVEAUS AANGEBODEN: 
VMBO T/M VWO. GA JE 
NAAR VMBO- BASIS OF 
-KADER, DAN KUN JE DE 
EERSTE TWEE JAREN HIER 
TERECHT. VOOR DE LEER-
LINGEN MET EEN HAVO 
OF VWO ADVIES, GELDT 
DAT ZIJ DRIE JAAR IN 
GROU BLIJVEN. 
DE VMBO-T (MAVO) LEER-
LINGEN BLIJVEN T/M HET 
EINDEXAMEN IN GROU. 

WERKEN IN ORANJE, ROOD,
WIT EN BLAUW 
Op school en thuis werk je in de learning portal. Dit is een online 
programma met digitaal lesmateriaal voor de meeste vakken zoals de 
talen, aardrijkskunde, geschiedenis, wiskunde en biologie. Elk vak heeft 
vier niveaus; elk niveau heeft een kleur uit onze Nederlandse vlag en 
wimpel. Je werkt voor elk vak in de kleur van het niveau dat bij je past. 

OPSTROMEN 
Je kunt ook kijken wat op een ander 
niveau wordt aangeboden. Dat maakt 
het makkelijker om een niveau hoger 
te komen als dat beter aansluit op wat 
jij kunt. Dit ‘opstromen’ gaat zo bijna 
vanzelf en ondertussen blijf je gewoon 
in de groep met de kinderen die je al 
kent! Alles in de learning portal is voor 
je beschikbaar. Trouwens: ook voor 
ouders, verzorgers en de leraren. Je 
werkt behalve in schriften en mappen 
ook op een tablet. Je iPad die via school 
wordt geregeld is dan je grote vriend! 

CREATIEF EN 
SPORTIEF 
Je krijgt meer dan alleen de 
‘leervakken’. Ben je gek op tekenen 
en knutselen? 
Dan kun je jouw creativiteit volop 
kwijt in de lessen beeldende 
vorming, kortweg bevo. Hou je van 
sport? Leef je lekker uit tijdens de 
‘gymlessen’, oftewel lichamelijke 
opvoeding. Ben je op jouw sportclub 
gescout en wil je jouw sporttalent 
verder ontwikkelen? Ook dan ben je 
welkom in Grou. Je wordt dan LOOT-
leerling, waarbij LOOT staat voor 
Landelijke Organisatie Onderwijs en 
Topsport. Als Topsport Talentschool 
ondersteunen we onze sporttalenten 
goed. Denk aan (gedeeltelijke) 
vrijstelling voor bepaalde vakken; 
uitstel/vermindering van thuiswerk; 
voorzieningen om achterstanden weg 
te werken doordat je sommige lessen 
niet kon volgen in verband met 
training of wedstrijden; begeleiding 
van een LOOT-begeleider. 
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8DIT WIL JE TOCH! 

LEREN EN DOEN WAT 
PRECIES BIJ JE PAST. 

MOOIE PRES(EN)TATIES 
WAAR JE TROTS OP 
KUNT ZIJN. 

VRIJHEID, ZELFSTANDIG-
HEID EN EIGEN VERANT-
WOORDELIJKHEID. 

ALS HET NODIG IS NAAR 
EEN NIVEAU HOGER OF 
LAGER, ZONDER DAT JE 
NAAR EEN ANDERE KLAS 
MOET. 

DE GEZELLIGHEID VAN 
EEN KNUSSE SCHOOL EN 
KLEINE GROEPEN. 

RUIME, LICHTE EN 
MODERNE RUIMTES 
EN LOKALEN. 

NOG MEER WETEN? 
Wij hopen dat je straks kiest voor 
onze school, je bent van harte 
welkom. Wil je meer weten of sfeer 
proeven? Kijk op onze website en 
houd de data in de gaten van onze 
open dagen en doemiddagen. 
Of bel als je met vragen blijft zitten. 

Tussendoor een kijkje nemen? 
Mag altijd! Bel ons en vraag naar 
Gearteke van der Vee. Zij regelt een 
afspraak voor je.

SEVENWOLDEN GROU
Burstumerdyk 5
9001 ZC GROU
(0566) 625 144
ga@sevenwolden.nl
www.sevenwolden.nl


