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Welkom op
Salland!

Ben je ook zo nieuwsgierig naar het voortgezet onderwijs?
Allemaal nieuwe vakken, nieuwe leraren en veel verschillende
lokalen. Misschien weet je al wat je wilt, maar misschien vind
je het ook wel lastig om een leuke school te vinden. Waar
voel je je thuis? Wat vind je leuk? Je hebt vast veel vragen…
In dit boekje lees je alles over Salland! Wil je graag eens bij
ons op school komen kijken? Op donderdag 26 januari 2023
van 16.00-20.30 uur is onze open dag. Je bent dan samen
met je ouders van harte welkom! Nu al meer weten? Kijk ook
eens op onze website!
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OPEN DAGEN
Salland
Lariks
Volta

26 januari
27 januari
1 februari

16.00-20.30 uur
16.00-20.30 uur
16.00-20.00 uur

WIE IS
CS VINCENT
VAN GOGH?
CS Vincent van Gogh is een Christelijke scholengemeenschap
voor opleidingen van vmbo tot en met gymnasium.
Als je havo, atheneum of gymnasium wilt doen, kun je naar
Lariks. Daar kun je ook tweetalig onderwijs volgen, dan krijg
je een groot deel van de lessen in het Engels. Op onze
locatie Salland kun je terecht voor vmbo en de mavo/havoklas.
Op Volta kunnen leerlingen uit de regio Beilen vmbo of
onderbouw havo en vwo volgen.
Op onze school vinden we respect voor elkaar en naar onze
omgeving erg belangrijk. Je ziet dit terug in de manier
waarop leerlingen en personeel met elkaar omgaan en in
de projecten waar we aan werken. We doen dit in een veilig
leerklimaat waarbij we geloven in een respectvolle en
eerlijke behandeling van iedereen. We steunen je in jouw
ontwikkeling en geven je het zelfvertrouwen dat je nodig
hebt voor je toekomst!
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Op onze school is het motto ‘leren leren, leren leven’. Wij
vinden het belangrijk dat je niet alleen je leerdoelen haalt,
maar ook jezelf leert kennen. Samen met je leerlingcoach
bepaal je per periode aan welke leerdoelen je gaat werken
en hoe je deze leerdoelen gaat behalen. Daarnaast werk
je samen met klasgenoten aan projecten, loop je stages
en doe je mee met cultuur- en sportdagen. Hierdoor
leer je vaardigheden zoals verantwoordelijkheid dragen,
zelfstandig werken, samenwerken, plannen, organiseren en
communiceren. Na deze activiteiten ga je met de docent
hierover in gesprek. Zo ontdek je samen met je docenten
en leerlingcoach waar je interesses liggen, wat je graag
zou willen doen en welke talenten je nog verder wilt
ontwikkelen. Kortom, bij ons leer je wie je bent!
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LEERWEGEN
OP SALLAND
Onderwijs op Salland

Op Salland heb je flexlessen

Op Salland volgen ongeveer 520 leerlingen het
voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Met je
vmbo-diploma dat je na vier jaar behaalt, heb je toegang
tot verschillende niveaus binnen het middelbaar
beroepsonderwijs (mbo). Ook is in bepaalde gevallen de
overstap mogelijk naar het havo. Binnen het vmbo kun je
verschillende leerwegen volgen: de basisberoepsgerichte,
de kaderberoepsgerichte of theoretische leerweg. In een
aantal gevallen is het mogelijk om een diploma van de
gemengde leerweg te halen. Wat de verschillende
leerwegen inhouden, lees je op pagina 8.

Iedereen is uniek. Misschien ben je heel goed in wiskunde en
vind je Engels moeilijk. Grote kans dat dit voor een aantal
klasgenoten precies andersom is. Daarom kun je bij ons keuzes
maken in hoeveel tijd je nodig hebt voor een vak. Elk vak staat
in jouw basisrooster. Daarnaast staan er een aantal flexlessen
ingeroosterd. Tijdens die lessen kan jij kiezen aan welk vak je
meer tijd wilt besteden. Zo heb je voldoende tijd om extra te
werken aan de moeilijkere vakken of kun je werken aan een
vak waar je al goed in bent, maar nog beter in wilt worden.
Op deze manier lukt het je om alle leerdoelen van de
verschillende vakken te halen.

Ontdek de wereld op Salland!
Bij ons valt veel te ontdekken en te beleven.
Direct in het eerste jaar mag je kiezen voor een
praktijkvak dat jij leuk vindt! Je krijgt daar dan
het hele jaar les in. Daarnaast kies je twee keer een
praktijkvak van een half jaar om te ontdekken waar je
goed in bent. Ben je bijvoorbeeld gek op sport, kies dan voor
sport en gezondheid! Je hebt dan naast de 4 reguliere LOlessen ook nog eens 2 uur per week sport en gezondheid.

Op Salland heb je een eigen leerlingcoach

Je kunt kiezen uit vier werelden:
• Sport & gezondheid
• Techniek
• Kunst & cultuur
• Groen, voeding & duurzaamheid

Elke leerling heeft een leerlingcoach die jou begeleidt met
het maken van keuzes, het plannen van je schoolwerk en het
leren van voorbereiden op toetsen. De lesdag van de brugklas
op Salland start met een coachingsmoment waarbij je alle
belangrijke onderwerpen kunt bespreken en vragen kunt
stellen. Aan het eind van de lesdag kan je leerlingcoach de
lesdag met je afsluiten.

Ook in de bovenbouw kies je uit verschillende keuzevakken
uit onze examenrichting Dienstverlening & Producten. Wat
dat precies inhoudt lees je op pagina 9.
Zo krijg je een goed beeld van wat jij leuk vindt en welke
vervolgopleiding goed bij jou past. En je hoeft pas na klas 4
te kiezen welke richting je op wilt.
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BB
BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG
Dit is een opleiding waar je veel in de
praktijk leert en minder in theorie. Als je
praktisch bent ingesteld, is deze leerweg
iets voor jou. Je volgt vanaf de tweede klas
algemene vakken en het praktisch programma van Dienstverlening &
Producten . Als je je bb-diploma hebt,

*

kun je naar de basisberoepsopleidingen
binnen het mbo (niveau 1-2).

TL
MAVO/HAVO-KLAS

THEORETISCHE
LEERWEG

Vind je leren leuk en houd je van uitdagingen?
Dan is de mavo/havo-klas iets voor jou. Je
hebt doorzettingsvermogen en je wilt het

Deze leerweg past bij jou als je meer
theoretisch bent ingesteld. Je doet in de
vierde klas in zeven, of eventueel in zes
vakken examen. Naast de examenvakken
wordt er ook veel aandacht besteed aan
kunst, cultuur en sport. In de bovenbouw
volg je vier uur per week keuze- of
profielvakken uit het examenprogramma
Dienstverlening & Producten .
De theoretische leerweg sluit aan op het
hoogste niveau in het mbo voor vak- en
middenkaderopleidingen (niveau 3-4).

beste uit jezelf halen! Je volgt de lessen die de
leerlingen op het havo op onze locatie Lariks ook
volgen plus het vak Duits. Ook maak je kennis
met de praktijk, zoals op de vorige pagina is
uitgelegd. Tijdens het brugklasjaar kijken we
dan samen met jou en je ouders of je aan het

*

einde van het schooljaar kunt overstappen naar
havo 2 op Lariks of dat je op Salland eerst de
mavostroom volgt. Hier krijg je in vergelijking
met TL meer lesstof aangeboden en train je je

KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG

KB

Hou je ervan om zowel met je handen te
werken maar ook te leren uit een boek,
dan past deze leerweg bij jou. Je volgt veel
praktische vakken en vanaf de tweede
klas kies je uit de vele vakken van het
examenprogramma Dienstverlening &

*

Producten .

studievaardigheden voor een goede overstap
van mavo 4 naar havo 4 op Lariks.

GEMENGDE
LEERWEG (GL)
Deze leerweg wordt aangeboden in klas
vier als je met vijf theoretische vakken en
met het vak Dienstverlening & Producten
kunt slagen. Met je GL-diploma kun je
doorstromen naar niveau 3-4 van het mbo.

*

GL

DIENSTVERLENING
& PRODUCTEN (D&P)
Op Salland doe je in de bovenbouw het
examenprogramma Dienstverlening & Producten.
Vanaf de tweede klas kies je een aantal keuzevakken
die goed bij jou passen en zo stel je je eigen pakket
samen. Omdat je je vakken kiest op een moment dat
je al veel weet over wat je kunt en wilt, kies je gericht
en overwogen. Je vakkenpakket sluit daarom nauw
aan op de opleiding die je na het vmbo wilt gaan doen.
Hierdoor kun je de keuze voor een opleiding in het mbo
uitstellen tot de vierde klas.
De keuzevakken die we aanbieden, zijn gevarieerd.
Zo kun je kiezen uit bijvoorbeeld Duurzame
energie, Gamedesign, Fietstechniek, Meubelmaken,
Autotechniek of Mode & Design. Ook bieden we je
keuzevakken aan op sportief gebied: Geüniformeerde
dienstverlening & Veiligheid of Sport & Bewegen.
Op het gebied van verzorging, bieden we je onder
andere de vakken Facilitaire dienstverlening,
Schoonheidsbehandeling hand, haar en gezicht of
Mens & Zorg. Wil je echt iets bijzonders? Op Salland
wordt het vak Aviation aangeboden. Leerlingen
bouwen een echt tweepersoons vliegtuig. Als het klaar
is, gaat het daadwerkelijk de lucht in!

Overstap naar havo 4
Als je na de vierde klas naar havo 4 op Lariks
overstapt, worden bepaalde onderdelen
(bijvoorbeeld wiskunde) getoetst. Om op het havo
jouw profiel te kunnen kiezen, moet je op het vmbo
in bepaalde vakken examen hebben gedaan.

Dakpanklassen
We richten ons onderwijs zo in, dat leerlingen
kansen krijgen op het hoogst mogelijke niveau. Dit
betekent dat we soms werken met dakpanklassen.
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WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

HBO
MBO

MBO

VMBO
BB

ATHENEUM

NIV 3/4

NIV 1/2

VMBO
KB

VMBO
TL

VMBO

GYMNASIUM

HAVO

MH

SALLAND

LARIKS

OOK
TWEETALIG!

BASISONDERWIJS
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DE VAKKEN
In de brugklas krijg je veel verschillende vakken.
Welke dat zijn, zie je hier. Het hangt wel af
van de opleiding die je doet of je bepaalde
vakken wel of niet volgt. Op je lesrooster kun je
uiteindelijk makkelijk terugvinden welk vak je op
welk moment volgt.

Tekenen

Muziek

NTEC

Lichamelijke
opvoeding

Geschiedenis

Nederlands

Engels

ICT

Coaching

Wiskunde

Aardrijkskunde

Duits

Frans

Godsdienst

Biologie of mens
& natuur

Rekenen

Beeldende vorming
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ZO DOEN
WIJ DAT OP
SALLAND!
Lestijden en pauzes
Op Salland starten de lessen van de eerste en tweede
klas om 8.40 uur en stoppen de lessen uiterlijk om 15.00
uur. Als je in de brugklas zit, heb je niet tegelijk pauze
met de leerlingen van de bovenbouw. Zo heb je lekker
de ruimte om rustig je boterham te eten!

Werken op je eigen notebook

In de aula op Salland kun je bij de catering
eten en drinken kopen. Een gezond bruin
broodje is goedkoper dan een witte bol en
er worden frisdranken met weinig calorieën verkocht. We stimuleren het drinken
van water.

Zit je in de eerste klas van de basisberoepsgerichte leerweg, dan ben je regelmatig bezig in je eigen moestuin op Salland.
De producten die je hier verbouwt, mag je
vaak na de oogst mee naar huis nemen.
Door te werken in je moestuin, breng je het
vak biologie in de praktijk!

Om je voor te bereiden op de digitale toekomst,
werk je vanaf de brugklas al met je eigen
notebook. Bij de meeste vakken gebruik je je
notebook tijdens de les om opdrachten te maken
en te oefenen met de lesstof. Daarnaast gebruik
je natuurlijk ook nog gewoon schoolboeken.
Door de combinatie van boeken en digitale
leermiddelen, kun je je eigen leerstijl ontwikkelen.
Onze school heeft een overeenkomst met The
Rentcompany waar je ouders een notebook
kunnen kopen met service en garantie. Als je zelf
een goede laptop hebt, mag je die natuurlijk ook
gebruiken! Meer informatie over het werken op je
eigen notebook, krijg je tijdens onze open dag.

Van onze school krijg je de boeken die je
nodig hebt gratis in bruikleen. De boeken
blijven dus eigendom van de school en
je levert ze aan het einde van het jaar
weer in. De werkboeken waar je in mag
schrijven, mag je aan het einde van het
jaar gewoon houden.

Rekenen & taal
We vinden het belangrijk dat je de vaardigheden
op het gebied van rekenen en taal die je op de
basisschool hebt geleerd, goed beheerst en kunt
toepassen. Daarom besteden wij extra aandacht
aan rekenen en taal. Je maakt tijdens de lessen
Nederlands en rekenen gebruik van digitale
ondersteuningsprogramma’s. Je vaardigheden
worden elk jaar getoetst en je scores hiervan
worden bijgehouden.

We merken dat onze leerlingen baat
hebben bij de reken- en taallessen en we
zijn er dan ook trots op dat onze leerlingen
landelijk gezien heel hoog scoren op de
rekentoetsen. Onze leerlingen behoren op
het gebied van rekenen tot de beste 25%
van ons land!

Voorlichtingsgids
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Huiswerkklas
Op Salland kun je in de huiswerkklas onder begeleiding
van een docent met je huiswerk bezig. De huiswerkklas
vindt plaats op maandag, dinsdag, woensdag en
donderdag in de mediatheek en begint om 15.00 uur.
Er zijn geen kosten verbonden aan de huiswerkklas.

Loopbaanoriëntatie en
begeleiding (LOB)

ZO DOEN
WIJ DAT OP
SALLAND!

Roosters en cijfers
Je rooster, je cijfers en je absentie vind je allemaal in de
digitale omgeving ‘Somtoday’. Hoe dat allemaal werkt en hoe
je kunt inloggen, leggen we je uit!

Salland internationaal
Als leerling ben je een wereldburger van de toekomst. We
laten je daarom kennis maken met andere talen en culturen.
Dat noemen we internationalisering. Zo kun je meedoen
aan een uitwisselingsproject met Duitsland. Je gaat dan op
bezoek bij leerlingen van onze partnerschool, en zij komen
ook bij ons op Salland. Ook breng je een bezoek aan een
Duitse stad. Verder organiseren we buitenlandse werkweken
naar bijvoorbeeld Londen, Berlijn of de Alpen of je kunt mee
op skireis.

Om je zo goed mogelijk te helpen bij je keuze voor een
opleiding na het vmbo, geven we je LOB. Doordat je op
Salland verschillende keuzevakken volgt, maak je kennis
met verschillende beroepen. Je krijgt daarnaast je eigen
talentenmap, waarin je bijhoudt wat je kunt en wat je
wilt. Zo kom je er gaandeweg steeds meer achter welke
opleiding goed bij je past.

Jouw leerlingcoach
De leerlingcoach is het eerste aanspreekpunt van jou
en je klas. Je krijgt begeleiding tijdens de lob-lessen
en daarnaast voer je ook individuele gesprekken met
je leerlingcoach. Je hebt veel startmomenten met je
leerlingcoach en aan het eind van de dag sluit je de dag
samen af op de dagen dat je leerlingcoach op school is.

W0

. 25

Logboek
ME

I

DO

. 26

ME

I

Voor het opschrijven van je huiswerk gebruik je een
papieren logboek. Door zelf je huiswerk op te schrijven
ben je ook zelf verantwoordelijk. Onze ervaring is dat
dat beter werkt dan wanneer je een digitale agenda
gebruikt. Het logboek krijg je aan het begin van het
schooljaar.
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Ouderraad

Leerlingenraad

Op de basisschool kwamen je ouders misschien nog af
en toe langs in de klas of op het schoolplein. Als je naar
het voortgezet onderwijs gaat, kom je alleen of met
je klasgenoten naar school. Het is misschien voor je
ouders ook wel wennen dat ze minder contact hebben
met de school waar jij de hele dag verblijft. Wij vinden
het prettig als je ouders meepraten en meedenken over
ons onderwijs en over onze school. Ze kunnen daarom
deelnemen aan de ouderraad. Daar worden onderwerpen
besproken als bijvoorbeeld ‘de gezonde school’,
onderwijsontwikkelingen of het examenprogramma.

Niet alleen je ouders kunnen op school meepraten over
belangrijke onderwerpen, ook jij wordt uitgenodigd mee
te denken en te praten. In de leerlingenraad zitten van
elke klas één of twee klassenvertegenwoordigers die
namens de hele klas belangrijke leerlingzaken bespreken.
Denk daarbij aan onderwerpen als de inrichting van
de aula, vieringen, schoolfeesten, schoolregels en het
leerlingenstatuut.

Ouderavonden
Als je net in de brugklas zit, is er in september een
ouderavond waarop je ouders allerlei informatie krijgen
over het reilen en zeilen op Salland. In maart is er nog
een ouderavond waarop je ouders horen hoe het verder
gaat na de brugklas. Je ouders kunnen je cijfers volgen in
Somtoday. Twee maal per jaar wordt er een ouderavond
georganiseerd waarbij je ouders gesprekken kunnen
voeren met vakdocenten en je leerlingcoach.

Geef kleur aan
je toekomst!

Verder organiseren we op Salland een aantal themaavonden voor ouders waarop ze informatie krijgen over
specifieke onderwerpen, zoals bijvoorbeeld begrijpend
lezen, internetveiligheid en social media. Je ouders
worden altijd per mail uitgenodigd voor deze avonden.

Natuurlijk vinden we leren belangrijk, maar we organiseren ook tal
van andere activiteiten. Wat dacht je van het open podium waar
je je talenten kunt tonen? Of een actie voor een goed doel of een
schoolfeest met een thema? Daarnaast organiseren we cultuurdagen,
projecten en sportdagen waarbij je van alles leert zonder dat je in
de schoolbanken zit. Leerlingen van Salland doen elk jaar samen
met docenten mee aan bijvoorbeeld de TT-run; een bijzonder
hardloopevenement op het circuit. Ook doen we, samen met 300
andere scholen mee aan de wedstrijden van Olympic Moves.

ZO DOEN
WIJ DAT OP
SALLAND!
Tekening: Lisa Helmus
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Extra hulp

Leerwegondersteunend onderwijs: lwoo

Soms heb je extra hulp en begeleiding nodig om tot goede
resultaten te komen. Voordat je naar onze school komt,
bespreken we dat al met je ouders en met de leerkracht
van groep 8 van jouw basisschool. Samen zorgen we ervoor
dat je op een prettige wijze je schooltijd doorloopt en met
een mooi diploma van school gaat! Hiernaast staat meer
informatie over de extra hulp die we je kunnen bieden.

Leerwegondersteunend onderwijs is geen leerweg
binnen het vmbo maar de naam voor ondersteuning die
vmbo-leerlingen kunnen krijgen als je daar behoefte
aan hebt. Leerwegondersteunend onderwijs kun je
volgen als je daarvoor een indicatie hebt. Denken
jij en je ouders dat je lwoo nodig hebt? Dan moet je
voor 1 december 2022 zijn aangemeld bij de Centrale
Commissie Leerlingenzorg van onze school. Je ouders
kunnen daarvoor contact opnemen met de heer
Benjamins.

Dyslexie
Heb je op de basisschool al een dyslexieverklaring? Dan
krijg je op Salland een dyslexiepaspoort waar in staat
welke persoonlijke voorzieningen jij mag gebruiken om het
lezen makkelijker te maken. Je kunt gebruik maken van
een voorleesprogramma en digitale boeken. Leerlingen
waarvan de talendocenten in de eerste periode merken
dat er mogelijk sprake is van dyslexie en die ook al een
aantekening in het onderwijskundig rapport van de
basisschool hebben, worden hierop gescreend. Als dan blijkt
dat je in aanmerking komt voor een dyslexiepaspoort, krijg
je het advies een onderzoek te laten doen. Dat onderzoek
komt voor rekening van je ouders. Als je een lwoo-indicatie
hebt, dan betaalt de school de kosten voor deze test.

EEN
STEUNTJE
IN DE RUG

Zorgadviesteam
Soms heb je iets meer begeleiding nodig dan alleen de
docenten je kunnen bieden. Dan kan je leerlingcoach
in overleg met jou en je ouders een beroep doen op
het zorgadviesteam. Je krijgt dan extra begeleiding
en zorg op de punten waar je dat nodig hebt. Het gaat
bijna altijd om kortdurende hulp zodat je snel weer
zelfstandig aan de slag kunt.

Heb je extra begeleiding nodig?
Samen met je ouders, de basisschoolcoördinator en
je juf of meester van de basisschool kijken we naar
jouw mogelijkheden en waar je wat extra hulp bij kunt
gebruiken. Als je op de basisschool ook al wat extra
hulp kreeg en je nu al weet dat je dat bij ons ook nodig
zult hebben, dan horen wij dat graag op tijd. Je ouders
kunnen op het aanmeldformulier aangeven voor welke
hulp een beschikking is afgegeven. Meer informatie
hierover staat op onze website.
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Annefloor en Jasmijn, TK1B

ER VALT VEEL
TE KIEZEN
OP SALLAND
DOE WAT BIJ
JOU PAST
Annefloor en Jasmijn zitten op dit moment in de eerste klas
op Salland. Zij weten nog goed hoe het voelde, toen ze vorig
jaar een middelbare school moesten kiezen. Een spannend
moment, waarmee je hele leven toch anders wordt.
Toen Annefloor moest kiezen, is ze naar verschillende
voorlichtingsmomenten geweest om de juiste keuze te
maken. Ze vertelt: “Ik ben naar een open dag geweest en
ik heb ook een meedraaiavond gevolgd. Zo heb ik kennis
kunnen maken met de school én kon ik alvast een beetje
wennen. Na de open dag wist ik eigenlijk direct dat ik naar
Salland wilde. Ik vond het direct een hele leuke school met
een gezellige sfeer”.
Het keuzeproces van Jasmijn is net even wat anders
verlopen. Zij wilde graag naar een school waar ze kader
en tl kon volgen, zodat ze de mogelijkheid heeft om op
te stromen. Op Salland is er een combinatieklas voor
deze twee niveaus waardoor ze op Salland terecht is
gekomen. “Ik vind het fijn dat ik nu de mogelijkheid heb om
makkelijker op te stromen. Daarnaast vind ik Salland ook
gewoon een hele gezellige school.”

Beide geven ze aan dat de overgang van de basisschool
naar de brugklas heel makkelijk was. Ze kenden beide
al een aantal leerlingen en leerden snel nieuwe mensen
kennen. Jasmijn: “In de eerste week van school hadden we
een activiteitenweek. We gingen toen naar een camping
en daar hebben we samen allemaal spelletjes gedaan.”
Eigenlijk was het grootste verschil voor de meiden dat ze
nu tot 15:00h naar school moeten. Gelukkig konden ze hier
rustig aan wennen, doordat ze in de eerste weken juist
vaak maar tot 13:00h naar school gingen en dit later pas
langere dagen werden.
Op Salland kunnen brugklasleerlingen kennismaken met
de vier werelden: sport & gezondheid, techniek, kunst
& cultuur en groen, duurzaamheid & voeding. Annefloor
heeft gekozen voor sport & gezondheid en groen,
duurzaamheid en voeding. “Ik vind sport heel leuk omdat
je dan lekker kunt bewegen en wat andere dingen doet
dan in de normale gymlessen. We gingen bijvoorbeeld
3 weken lang klimmen in Pinokkio!” Jasmijn heeft juist
gekozen voor kunst & cultuur en sport & gezondheid. “Ik
vind het fijn dat je bij kunst en cultuur gewoon bezig kunt
zijn met wat je wilt. Je mag je eigen gang gaan en je eigen
weg vinden in wat jij leuk vindt aan creativiteit.”
Op de vraag of ze nog tips hebben voor nieuwe
brugklassers antwoordt Annefloor: “Geen stress voor de
toetsen! Als je goed je huiswerk bijhoudt en leert voor je
toetsen dan komt het helemaal goed.” Jasmijn heeft nog
een mooie tip: “Je hoeft niet bang te zijn dat je de weg
niet weet. Na een paar weken hoef je je rooster niet eens
meer te bekijken en weet je het al uit je hoofd. En als je
het toch even niet meer weet, kun je gewoon achter de
rest van je klas aanlopen.” Beide zijn ze heel blij met hun
keuze voor Salland. Annefloor: “Het is echt fijn dat je niet
direct hoeft te kiezen wat je in de toekomst wilt doen. Je
hebt veel tijd om de juiste keuze te maken en dat maakt
het echt makkelijker.”
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WIJ WILLEN
JOU GRAAG
LEREN
KENNEN!

OPEN
DAG

G
DONDERDI A2023
26 JANUAR UR
U
16.00 - 20.30

Bij onze school is beperkte parkeergelegenheid. Kom je naar de open dag en
woon je in de buurt? Dan is het praktisch
om op de fiets te komen!

VOOR OUDERS EN LEERLINGEN

OPEN DAG
Samen met je ouders onze school bekijken en alvast
leren kennen? Dat kan tijdens de open dag op
donderdag 26 januari 2023 van 16.00 tot 20.30 uur!
Er valt van alles te zien en te ontdekken. Je krijgt
informatie over ons onderwijs en leerlingen en docenten
wijzen je de weg zodat je alvast een kijkje kunt nemen
in de leslokalen.

Jouw school, mijn school
Op Salland hebben we voor groep 8-leerlingen van
christelijke basisscholen het project ‘jouw school, mijn
school’. Hierbij kom je in november en januari met je klas
naar Salland om kennis te maken met de verschillende
vakken, docenten en het gebouw. Je bent samen met je
klasgenoten van harte welkom!

OKT

27

19.00-21.00 uur

LWOO voorlichting

14

19.00-21.00 uur

Vincent infoavond

10

19.00-21.00 uur

Vincent infoavond

26

16.00-20.30 uur

Open Dag

8

19.00-20.30 uur

Tour Vincent

NOV
JAN
JAN
FEB

Opgave voor de
voorlichtingsactiviteiten kan via
csvincentvangogh.nl

Vincent infoavond en Tour Vincent
In november, januari en februari kun je open lessen
volgen op Salland. Zo maak je vast kennis met onze
school. Meedoen? Geef je op via onze website! Daar vind
je ook een overzicht met de data waarop je de lessen
kunt volgen.
Terwijl jij een aantal open lessen volgt op zo’n avond,
krijgen je ouders meer informatie over het onderwijs op
Salland. Een overzicht van alle belangrijke data staat
hiernaast.

OPEN DAGEN
ANDERE LOCATIES
Lariks

27 januari

16.00-20.30 uur

Volta

1 februari

16.00-20.00 uur
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DE GROTE
STAP!

AANMELDEN
OP SALLAND
Nadat je het schooladvies hebt ontvangen, kunnen je ouders
je aanmelden via ons digitale aanmeldformulier op de
website van onze school (aanmelden.csvincentvangogh.nl).
Je meester of juf stuurt het onderwijskundig rapport naar
ons toe. Dit moeten wij uiterlijk 15 maart 2023 ontvangen
hebben. Mocht je in aanmerking komen voor lwoo, dan dient
de aanmelding uiterlijk 01 december 2022 bij ons binnen te
zijn.
Wij kijken of je bij ons op school kan worden geplaatst. Dat
doen we aan de hand van het onderwijskundig rapport dat
de afgelopen jaren van jou is opgebouwd op je basisschool.
Daarin staat veel informatie over jou, je manier van leren
en eventuele bijzonderheden. Elke leerling die bij ons wordt
aangemeld, bespreken wij met de leerkracht van groep 8.
Het schooladvies van jouw leerkracht is leidend bij de keuze
voor een opleiding. Ook kijken we naar de gegevens uit het
leerlingvolgsysteem van de laatste drie jaar. Op deze manier
krijgen wij een goed beeld van jou en kijken we samen welke
opleiding goed bij jou past.
Begin juni krijg je een brief thuis waarin staat in welke klas
je geplaatst wordt. Bij de indeling van de klassen houden we
zoveel mogelijk rekening met jouw wens om juist wel of niet
bij bepaalde leerlingen in de klas geplaatst te worden. Als
van een bepaalde basisschool heel veel leerlingen komen,
worden zij in verschillende klassen geplaatst.

Contact
Op onze website vindt u veel informatie
over onder andere onze school, het
onderwijs, de aanmelding en de overstap
naar het voortgezet onderwijs. Heeft
u vragen of wilt u over de aanmelding
van uw kind van gedachten wisselen?
Neem dan contact op met onze
basisschoolcoördinator, de heer Benjamins
(b.benjamins@csvvg.eu), hij is telefonisch
bereikbaar via 0592-390290.

Of je nou van een grote of kleine basisschool komt, elke
leerling vindt het spannend om naar het voortgezet
onderwijs te gaan. Daarom helpen we je om snel te wennen
op Salland en zorgen we ervoor dat je je op je gemak voelt.
Op de basisschool heeft jouw meester of juf vast ook al
wat verteld over het voortgezet onderwijs, of je hebt de
verhalen van je broer, zus of vrienden al gehoord. Je leert
veel nieuwe mensen kennen, je krijgt andere vakken dan
op de basisschool en je neemt elke dag je boeken mee naar
huis om huiswerk te maken. Je hebt een eigen kluisje om je
spullen in op te bergen en je eet samen met je klasgenoten
in de aula je lunch. Dat is wat er in grote lijnen verandert.

Kennismakingsmiddag
Als je in groep 8 zit en je hebt je aangemeld voor Salland,
dan kom je een keer een middag langs om kennis te maken
met je klasgenoten en je leerlingcoach. Je krijgt dan ook
allerlei informatie, zodat je weet wat je na de vakantie
kunt verwachten.

Aanmelden voor lwoo

Brugklasboekje

Omdat de aanmeldingsprocedure voor leerlingen
die vmbo met lwoo gaan doen langer is, dient
deze aanmelding al voor 1 december 2022 bij ons
op school binnen te zijn. Meer informatie over
leerwegondersteunend onderwijs en de procedure
hiervoor, staat in een andere folder specifiek over
dit onderwerp.

Als je net begonnen bent op Salland, krijg je het
brugklasboekje. Een handige gids met tips en trucs. Je
zult merken dat je snel weet hoe alles werkt en dat je het
boekje niet meer dagelijks nodig hebt.

Brugklaskamp
In de eerste schoolweek ga je met je klasgenoten
op kamp! Je gaat een nacht naar een camping in de
buurt. Je gaat daar met je klas op de fiets naar toe en
je doet allerlei activiteiten waardoor je elkaar beter
leert kennen. ’s Avonds is er een gezellige gezamenlijke
maaltijd en de volgende ochtend doe je na het ontbijt
mee aan het sportieve programma. ’s Middags ga je
weer naar huis: een ervaring rijker en klaar voor de
start van het schooljaar! Of we dit jaar ook een nacht
kunnen overnachten, is nog even afwachten hoe het met
corona-virus verloopt.

De eerste week
Je krijgt aan het begin van het schooljaar je boeken, je
lesrooster en uitleg over belangrijke zaken. Heb je dan
vragen? Stel ze gerust aan je leerlingcoach.

SAMEN
MAKEN WE ER
OP SALLAND
EEN MOOI
SCHOOLJAAR
VAN!
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#IK BEN VINCENT!

