
Sevenwolden Buitenbaan
•  AVO Plus - gericht werken aan je succes: 

goed worden in wie je bent.
•  Jenaplan - actief, samenwerkend en project-

matig leren.
•  SportLifeStyle - Binnen de combinatie van 

onderwijs en sport leren talentvolle (sport)
leerlingen sturing (regie) te geven aan hun 
eigen leerproces.

Praktijkonderwijs De Compagnie 
•  Kleinschalig, professioneel en zeer betrokken.
•  Samen ontdekken wat jouw mogelijkheden 

zijn en deze nog krachtiger maken.
•  Individuele leerroutes: iedere leerling heeft 

een individueel ontwikkelplan.
•  Naast theorie veel stages en praktijkvakken 

gericht op wonen, werken, vrije tijd en 
burgerschap.

Locatie Joure 
• Kleinschalig en vertrouwd.
• Je wordt goed begeleid waar je dit nodig hebt.
• Veilige en uitdagende leeromgeving.
•  Breed aanbod aan vakken en mogelijkheden 

o.a. door de samenwerking met het Bornego 
College. 

Locatie Grou 
• Leren en doen wat precies bij je past.
•  Vrijheid, zelfstandigheid en eigen verant-

woordelijkheid.

Bezoekadressen

Sevenwolden Buitenbaan
Buitenbaan 5
8441 HB Heerenveen
T 0513 - 644 960

Sevenwolden Compagnie
Praktijkonderwijs
Buitenbaan 3
8441 HB Heerenveen
T 0513 - 654 155

Sevenwolden Fedde Schurer
Schans 100
8441 AE Heerenveen
T (0513) 657 310

Sevenwolden Grou
Burstumerdyk 5
9001 ZC Grou
T 0566 - 625 144 

Sevenwolden Joure
Pasteurweg 1
8503 AB Joure
T 0513 - 482 166

Centrale gegevens

OSG Sevenwolden
DS. Kingweg 10
8446 KZ Heerenveen
T 0513 - 657 385
E info@sevenwolden.nl
I www.sevenwolden.nl

•  Naar een niveau hoger of lager, zonder dat 
je naar een andere klas moet.

•  De gezelligheid van een knusse school  
en kleine groepen.

•  Werken uit boeken, in schriften en met  
een iPad.

Locatie Fedde Schurer
•  Voor havo en vwo: toekomstgericht  

onderwijs gericht op talentontwikkeling
•  Voor gymnasiumleerlingen: een uitdagende 

opleiding met klassieke talen en cultuur
•  Voor ondernemende havoleerlingen:  

International Business College
•  Voor topsporters: TopSportTalent  

school voor leerlingen met een LOOT- 
status.

Info en kennismaking
Kijk op sevenwolden.nl voor meer info  
en exacte tijden van onze opendagen,  
doe-middagen en openbare lessen voor  
het gymnasium. Je bent meer dan welkom!

OSG Sevenwolden
School voor pro, vmbo, mavo, havo, atheneum en gymnasium

Leren wat bij jou past
Wat wordt jouw volgende stap na de 
basisschool? Weet je het al of kijk je nog rond? 
Kies je net als zo’n 3000 leerlingen voor OSG 
Sevenwolden, dan ga je een mooie, interessante 
en gezellige middelbareschooltijd tegemoet. 
Een schooltijd waarin je zelf veel invloed hebt 
op wát je gaat leren en doen. Maar ook: hóé 
je dat kan doen op een manier die bij jou past. 
Want of je nu straks naar Heerenveen, Grou 
of Joure gaat, onze docenten en je mentor 
helpen je graag, zodat jij het beste uit jezelf 
haalt. Daar hebben we op elk niveau ons 
onderwijs voor gemaakt en op ingericht.

Helemaal van deze tijd
Bijna 3000 leerlingen klinkt misschien veel. Tja, 
dat is natuurlijk meer dan op jouw basisschool 
zitten. Toch merk je daar in de praktijk eigenlijk 

niets van. Je ontdekt al snel dat het niet zo 
groot is als je nu misschien denkt. Onze leerlin-
gen en docenten vind je niet op één locatie; ze 
zijn verspreid over meerdere vestigingen. Je zult 
je vast gauw thuis voelen, waar je ook zit op 
Sevenwolden. Stuk voor stuk fijne plekken waar 
je plezierig kunt leren, gezellig kunt overblijven 
en rustig aan opdrachten kunt werken.  
Dit vinden we belangrijk voor onze leerlingen, 
dus besteden we er veel zorg aan. 

Wat kun jij goed en vind je leuk?
Sommige van onze leerlingen kunnen uit-
stekend leren en weten soms zelfs al wat ze 
daarna willen studeren of worden. Andere 
leerlingen leren ook goed en vinden het leuk 
om zelfstandig te werken aan opdrachten. 
We hebben ook leerlingen die misschien 
iets minder snel of anders leren en met hun 
handen de prachtigste dingen maken of repar-
eren. En weer andere leerlingen blinken uit in 

sport en krijgen daar veel les in om hun talent 
verder te ontwikkelen. Dat is juist zo mooi  
van Sevenwolden: de leraren zeggen niet ‘Dit 
moet je leren’, maar kijken vooral naar wat bij 
je past, wat je kunt en nog niet zo makkelijk 
vindt. Zelf heb je dus veel keuze in wat je wilt 
doen. Maar zover is het nog niet; kom eerst 
maar eens sfeer proeven! Kijk hierboven voor 
de kennismakingsmomenten. Zien we je dan?!

Dat voelt meteen 
vertrouwd!

Activiteiten

Sevenwolden Grou
Doemiddagen: 15 + 16 januari 2019
Open huis: 22 januari 2019 

Sevenwolden Joure
Doedagen: 15 + 22 januari 2019
Open huis: 29 januari 2019

Sevenwolden Buitenbaan
Open huis: 6 februari 2019
Doemiddagen AVO Plus & SportLifeStyle:
23 + 29 januari 2019
Workshopmiddag Jena voor leerlingen  
en ouders: 15 januari 2019

Sevenwolden Fedde Schurer
Open huis gymnasium: 7 februari 2019
Openbare lessen gymnasium:
12 december 2018 en 9 januari  2019 

Sevenwolden Compagnie
Praktijkonderwijs
Open huis: 13 februari 2019
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