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Op Salland ontdek je wat je kan, wat je wilt en wat bij je past.
Dit kan je doen door allerlei keuzevakken te volgen. In dit
boekje lees je er meer over!
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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OP SALLAND
VALT VEEL
TE KIEZEN
Vanaf klas 1 kan je je op Salland breed oriënteren binnen vier
werelden. Na een korte kennismaking kies je één wereld voor
het hele schooljaar (twee uur per week!) en twee werelden
voor een half schooljaar. Je kunt kiezen waar jouw interesses
liggen: techniek, sport, kunst en cultuur of groen!
Tot en met klas 4 kun je je breed blijven oriënteren. Als
je al wel weet wat je later wilt gaan doen, dan kun je je
keuzevakken daarop aansluiten. Je maakt pas een definitieve
keuze voor een vervolgopleiding in klas 4 en kunt tot die tijd
blijven ontdekken wat bij jou past!

Zo kun je kiezen uit bijvoorbeeld 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.

De keuzevakken die we aanbieden, zijn gevarieerd en
afkomstig uit één van de vier werelden:

SPORT &
GEZONDHEID

KUNST &
CULTUUR

GROEN, DUURZAAMHEID & VOEDING

TECHNIEK
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DE WERELD VAN
KUNST EN CULTUUR
SPORT &
GEZONDHEID

DE WERELD VAN
SPORT EN GEZONDHEID
Ben jij sportief, hou je van bewegen en wil jij naast de
lessen LO nog meer sporten? Dan is de wereld van sport
en gezondheid iets voor jou! Je krijgt dan de kans om
nog veel meer bezig te zijn met sport en bewegen. Dit zal
onder andere zijn in de vorm van sporten die je tijdens
de gymles niet zo snel doet. Denk bijvoorbeeld eens aan
mountainbiken, survival, boogschieten en nog veel meer
van deze toffe activiteiten. Klinkt goed, toch?
Naast het sporten zelf, zul je ook kennismaken met het
organiseren van sport en spel. Zo zal je leren om een
toernooi te begeleiden door een speelschema te maken,
scheidsrechter te zijn of door de scores bij te houden.
Ook gaan we het hebben over de rol van sport in
verband met jouw lichamelijke én mentale gezondheid.
Want dat bewegen gezond voor je is, is wel duidelijk!

Denk je aan Vincent van Gogh dan zie je zijn prachtige
schilderijen voor je; het gele huis, de zonnebloemen, irissen en
de sterrennacht. Maar wist je dat Vincent ook bekend staat om
de vele brieven die hij naar zijn broer Theo schreef? Meestal
stonden deze brieven vol met inspirerende woorden. Zo heeft
hij eens gezegd: “Ik droom mijn schilderij en schilder mijn
droom”. En dat is precies wat onze school jou wil laten ervaren!
Mocht je nou hartstikke dol op tekenen zijn, of knutsel je het
liefst de hele dag? Kies dan voor kunst en cultuur! De lessen
in de wereld van kunst en cultuur zijn vaak afgestemd op
evenementen en allerlei leuke activiteiten die zich in Assen en
omgeving afspelen.
Lijkt het jou leuk om met creatieve projecten bezig te zijn,
stap dan in de wereld van kunst en cultuur.

KUNST &
CULTUUR

Natuurlijk zul je in de wereld van sport en gezondheid
vooral héél veel bewegen en kennismaken met de
zorg. Dus, kom in beweging en meld je aan!
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DE WERELD VAN GROEN,
DUURZAAMHEID EN VOEDING

DE WERELD
VAN TECHNIEK

In de wereld van groen, duurzaamheid en voeding nemen we
je mee op een ontdekkingsreis vol van verbazing. Mensen
zijn hele knappe koppen die raketten kunnen afschieten naar
de maan, op reis gaan naar Mars en hele slimme computers
kunnen maken. Maar het is ons nog nooit gelukt om een
levend grassprietje te maken. Dat is iets wat alleen de
natuur kan doen!

Alles wat je om je heen ziet, is ooit door iemand uitgevonden.
Soms al duizenden jaren geleden! Denk bijvoorbeeld aan het
wiel. Sommige uitvindingen zijn nog heel nieuw, bijvoorbeeld
zonnepanelen. Toch is er een herkenbaar thema tussen al
deze uitvindingen en alles wat je om je heen ziet. Vaak is het
afgekeken uit de natuur of zijn het verbeterde uitvindingen
uit het verre verleden. Denk daarbij aan de windmolen:
die is al een paar 1000 jaar bekend! De elektrische auto is
helemaal nieuw, toch? Nee! Ook die is ruim 100 jaar geleden
al eens een keer uitgevonden!

We nemen je mee in de wereld van planten, maar ook in die van
afval en milieu. De zorg voor onze planeet en het zelf verbouwen
van jouw eigen groente in jouw eigen Makkelijke Moestuin
komen ook voorbij in deze wereld.
In de wereld van groen, duurzaamheid en voeding leer je
alles over planten, bomen, dieren en andere interessante
onderwerpen.
Wat je zaait zal je oogsten, maar dan moet je er wel goed voor
zorgen. Wat je oogst moet je ook opeten daarom zul je ons ook
af en toe in de keuken vinden. Heb je groene vingers, of wil je die
krijgen? En ben je niet bang om je handen af en toe wat vies te
maken? Dan is de wereld van groen, duurzaamheid en voeding
echt iets voor jou!

Techniek is echt niet alleen iets voor jongens. Op Salland
ontdekken ook de meiden steeds meer dat techniek
ontzettend leuk en fascinerend kan zijn. In de wereld
van techniek maak je kennis met gereedschappen, leer
je tekenen en ontwerpen op de computer en ga jij jouw
ontwerp uitprinten op een 3D printer. We leren je solderen
en om het een beetje spannend te maken, werk je ook met
elektriciteit (zwakstroom).
Word jij onze nieuwe Buurman en Buurman of Willie Wortel?
Maak dan kennis met de wereld van techniek!

TECHNIEK
GROEN, DUURZAAMHEID & VOEDING
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MEER
WETEN?
Nieuwsgierig geworden? Geef je op voor een
meedraaimiddag of kom naar de open dag op
26 januari 2023.
Op onze website vind je veel informatie over onder
andere onze school, het onderwijs, de aanmelding,
de voorlichtingsactiviteiten en de overstap naar het
voortgezet onderwijs. Heb je toch nog vragen? Neem
dan contact op met onze basisschoolcoördinator,
de heer Benjamins (b.benjamins@csvvg.eu), hij is
telefonisch bereikbaar via 0592-390290.

OPEN
DAG

2023
26 JANUARI R
UU
16.00-20.30

#IK BEN VINCENT!

