
Ben je nieuwsgierig? Ga je graag zelf op onderzoek uit en vind je 
het leuk om met anderen samen te werken en te leren? Wie weet is 
KiiM dan jouw school! Benieuwd? Lees dan snel verder!

KiiM
Onze naam hebben we met zorg gekozen. Eigenlijk is het een woord dat niet 
echt bestaat, maar het lijkt op het woord kiemen. Dat woord ken je vast. Het 
heeft te maken met groei en ontwikkelen. Bij KiiM draait het om jouw groei en 
ontwikkeling.

Voor wie?
KiiM wordt een 10-18 school. Dat betekent dat je bij ons kunt instromen vanaf 
groep 7, 8 of klas 1. Je kunt bij ons je diploma halen (mavo, havo en vwo). 

We beginnen stap voor stap. Daarom kun je vanaf volgend schooljaar worden 
aangemeld als je nu in groep 8 zit en naar klas 1 gaat (met een mavo-, havo- 
of vwo-advies). Vanaf schooljaar 2023-2024 zijn ook leerlingen uit groep 7 en 8 
welkom. En dat geldt vanaf dat schooljaar ook voor leerlingen met een advies 
voor de beroepsgerichte leerwegen (vmbo-basis en vmbo-kader).

KiiM-Kracht
Bij KiiM leer je zorgen voor jezelf, de ander en de wereld om je heen. En 
natuurlijk leiden we je ook op naar een mooi diploma.

Nieuw in Heerenveen

Kom bij KiiM!



Wat is de speciale KiiM-Kracht?
• Je komt bij ons in een stamgroep (zo noemen wij een klas) met kinderen 

van verschillende niveaus en leerjaren. Zo leer je pas echt samenleven. Ga 
je volgend schooljaar bij ons naar klas 1? Dan kom je in een stamgroep met 
kinderen uit klas 1 en 2 met een mavo-, havo- of vwo-advies. 

• Onze schooldagen hebben een vaste begin- en eindtijd en zijn allemaal 
even lang. Zo weet je altijd waar je aan toe bent.

• Je werkt veel met thema’s in projectvorm en minder met ‘losse’ vakken. 
Dat doen we omdat de wereld om je heen ook niet bestaat uit losse 
stukjes: alles heeft met elkaar te maken. Je leert tijdens één van onze 
projecten bijvoorbeeld hoe je een land inricht en bestuurt door zelf een 
land te bedenken, met een eigen landkaart, wegen, paspoort, wetten en 
geschiedenis. Zo leer je vanzelfsprekend alles over de verschillende vakken 
die je het in voortgezet onderwijs hebt.

• Leren begint bij je eigen nieuwsgierigheid! Jij stelt de vragen en zoekt zelf 
naar antwoorden. En de docent? Hij of zij begeleidt je daarbij en geeft je als 
het nodig is een duwtje in de goede richting.

• Bij KiiM vinden we presenteren, plannen, creëren, samenwerken, 
ondernemen, verantwoorden en reflecteren heel belangrijk. We oefenen er 
veel mee. Dat doen we omdat wij denken dat je deze vaardigheden later 
altijd nodig zult hebben. 

KiiM-gesprek
En denk je nu: bij KiiM wil ík wel groeien? Dan meld je je aan via het 
aanmeldformulier. Dat formulier vult je meester of juf samen met jou en je 
ouders of verzorgers in. Je krijgt van ons daarna een uitnodiging voor het KiiM-
gesprek. Daarin leren wij jou alvast kennen en wij vertellen je meer over ons. 

Vragen?
Wil je meer weten? Kom maar op met je vragen! We nemen graag de tijd voor 
je. Stuur een mailtje naar Moniek Bergsma, projectleider KiiM via 
MH.Bergsma@sevenwolden.nl. 

Woensdag 2 maart: open avond
Je bent ook van harte welkom op onze open avond. Die houden we op 
woensdag 2 maart van 19.00 – 21.00 op de Buitenbaan 5 in Heerenveen. We 
vertellen je meer over onze school en er is alle tijd om vragen te stellen. Laat je 
ons weten of je komt? Dan houden we daar rekening mee bij het bestellen van 
drinken en iets lekkers. Aanmelden kan via deze QR-code:

(https://bit.ly/3sO
0ufU

)


