
29 januari 2019
open dag/

voorlichting 



Wie zijn wij?

Antje de Boer (deelschoolleider OSG Sevenwolden)

Alinka Spijkers (locatiedirecteur Bornego College)



Samenwerking & 

vernieuwing

Waarom?

Hoe ziet de samenwerking eruit?



aanmelding

Advies basisschool

Plaatsingswijzer

Gezamenlijk aanmeldingsformulier

Bij basisschool aanmelden voor 1 maart!

Intakegesprek



Na definitieve aanmelding

In juni een kennismakingsmiddag voor de leerlingen, waarbij ze 

hun nieuwe klasgenoten en coach alvast ontmoeten.

Een kennismakingsavond voor de ouders, waarbij we meer 

vertellen over de praktische organisatie van alle dag en de 

ouders kennis maken met de coach van hun kinderen.



Aanbod in Joure



Onderwijs in Joure

Leerzone

Maatwerkzone

Keuzezone



onderwijs in het rooster



leerzone

Reguliere lessen 

Gescheiden lessen maar wel dezelfde lessentabel

Goede resultaten



Goede resultaten



onderwijs in het rooster



maatwerkzone

Coaching

Leerlingen van beide scholen in aparte klassen

Begeleiding

Leerlingen van beide scholen samen in de klas



maatwerkzone

Bespreekt 

pest-

protocol

Begeleidt de LOC-

gesprekken

Geeft  

studie-lessen

Helpt bij keuze-

begeleiding

Verwijst naar 

specifieke 

begeleiding

Overstap PO-VO

Is contact-

persoon 

met ouders

Coacht de 

leerling én de 

klas

Overlegt met 

ondersteunings-

coördinator

Coach



maatwerkzone

Excellentie-

bevordering

Weerbaarheids-

training

S.O.B.

Faalangst

Dyslexie/

taal

Dyscalculie/

rekenen

Extra uitleg 

vakken

Begeleiding



onderwijs in het rooster



Keuzezone

Doel

Keuzemogelijkheden voor leerlingen

Leerlingen van beide scholen samen in de klas



Keuzezone

Vakspecifieke

verdieping

Sport

Wereldwijsheid

Burgerschaps-

vorming

Persoonlijkheids-

ontwikkeling

Mediawijs-heid

Kunst,  

Cultuur en

Muziek

Communicatieve

Vaardigheden

Digitale 

vaardigheden

Modules

4 of 8 lessen



Zijn er verschillen?

Het Bornego College is een open Christelijke school, OSG Sevenwolden 

is een openbare school.

De duur van de vaklessen verschilt. Sevenwolden 75 minuten en 

Bornego 60 minuten (totaal aantal minuten is gelijk).

Bij OSG Sevenwolden volg je het gymnasium op de locatie Fedde 

Schurer in Heerenveen, bij het Bornego College kan dit op de locatie 

Joure in leerjaar 1 t/m 3.



Krachten gebundeld

Goede (examen)resultaten

Structuur en veiligheid

Eerst relatie, dan prestatie

Je wordt gekend en gezien

Korte lijnen met ouder



Bijzondere activiteiten

Klasse uitje

Culturele dag

Verkeersmarkt

Sportdagen

Muziekavond



Bedankt voor 

De aandacht!


