WELKOM BIJ

Bij ons valt er
écht iets te kiezen
en te ontdekken!
Zelfbewust en wereldwijs

Zit jij in groep 8 en zoek je een middelbare school waar je meer leert
dan alleen de gewone vakken? Waar je tijdens schooltijd aan je
conditie werkt? Een gezonde lunch kokkerelt of leert reanimeren?
Waar je ontdekt wat jij leuk én belangrijk vindt? Dan passen
wij perfect bij jou. Bij ons valt er
namelijk écht iets te kiezen en
te ontdekken!
Sevenwolden Campus is een school voor mavo,
havo, atheneum en gymnasium. We hebben een
onderbouw- en een bovenbouwlocatie. De bovenbouwlocatie vind je aan de Schans in Heerenveen.
De onderbouwlocatie vind je (nu nog) aan de Buitenbaan. Over die onderbouwlocatie gaat deze folder.
Hier zitten alleen leerlingen uit klas 1 en 2. Daardoor
zijn we iets kleiner en ken je iedereen al snel van
naam en gezicht én wij kennen jou. Maar er is meer
dat ons nét iets anders dan anders maakt.

Bij ons krijg je:
Extra sport
Naast twee uur gym per week krijg je bij ons in klas
1 ook twee uur sport breed: extra sport dus! Trek je
schaatsen aan op het supersnelle ijs van Thialf, oefen
een salto in de zachte blokkenbak van Jumpstyle of
haal alles uit de kast om de top te bereiken van een
steile klimmuur. Waarom we dat doen? Omdat bewegen gezond is en wij het belangrijk vinden dat je goed
voor jezelf zorgt, dus ook voor je eigen lijf. Daar hoort
bewegen bij. En het maakt niet uit hoe goed je bent in
een sport: wij moedigen je aan!
Wist je trouwens dat wij een TopSport Talentschool
zijn? Leerlingen met een topsport-status kunnen bij
ons topsport en school combineren.
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Ruimte voor creativiteit

Uitdagende projecten

Trakteer jij je klasgenoten graag op een gave drumsolo

Los van de gewone vakken ga je met je klasgenoten

tijdens muziekles? Gooi je al je creativiteit het liefst

iedere vier weken aan de slag met een uitdagend

in een mooi schilderij of tekening? Laat maar zien en

project. Waar je aan moet denken? Een project over

horen dan! Dat kan bij de vakken muziek (1 uur in de

gezonde voeding, programmeren of een cursus

week) en beeldende vorming (drie uur in de week) die

reanimeren. Je leert er meer dan alleen de lesstof van

alle leerlingen in klas 1 volgen.

de vakken, je leert zaken waar je de rest van je leven
wat aan hebt: je leert jezelf kennen. De projecturen
staan van klas 1 tot en met klas 3 op je rooster.

Actie!
Je hebt het vast al in de gaten: bij ons zit je niet stil.
Zo’n drie á vier keer per jaar heb je een paar
dagen waar er nog meer actie is. Op deze speciale
activiteitendagen plannen we andere activiteiten
dan alleen lessen. We gaan bijvoorbeeld op excursie,
organiseren een verkeersmarkt of theatervoorstelling
op school. Want ook dat hoort bij ons onderwijs: de
wereld in en ontdekken!
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We helpen je op weg
We snappen heel goed dat je misschien moet wennen aan de middelbare school. Geen zorgen!
We helpen je waar dat nodig is.

Bij ons heb je daarom:
Een mentor
Kom je bij ons op school, dan krijg je een mentor. Je
mentor is je eerste aanspreekpunt. Je ziet je mentor twee
keer per week tijdens de mentorlessen (in klas 2 één keer
per week). Dat doe je soms met de hele klas, de andere
keer heb je een persoonlijk gesprekje. Twee keer per jaar
praat je met je mentor en je ouders of verzorgers. We
noemen zo’n gesprek een POP-gesprek. POP staat voor
Persoonlijk OntwikkelingsPlan. Je vertelt in dat gesprek
hoe het schooljaar tot nu toe is gegaan, waar je tegen
aanliep en waar je de komende tijd aan gaat werken en
welke ondersteuning je daarbij nodig hebt. Dat kunnen
werkuren zijn (zie hieronder), maar ook bijvoorbeeld hulp
van de dyslexiecoach of een faalangsttraining.

Werkuren
Alleen of samen met je mentor kies je waar jij tijdens
de werkuren mee aan de slag gaat. Kun je wel wat
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extra hulp met Engels gebruiken? Of heb je moeite

Leerpleinen

met wiskunde? Daar zijn de werkuren voor. Je krijgt

Huiswerk niet af in de les? Of vind je het gewoon fijn

dan extra begeleiding. Ook voor extra uitdaging of

om op school te werken? Dat kan op onze leerpleinen.

hulp bij het leren plannen van je huiswerk of hoe je

Voor en na schooltijd (tot 16.30 uur) is er huiswerk

leert kun je krijgen tijdens de werkuren. Werkuren

begeleiding. Je bent natuurlijk in tussenuren of in pauzes

staan twee keer in de week op je rooster.

ook van harte welkom om rustig aan het werk te gaan.

Na klas 1 – Nieuw – 5 routes
Na klas 1 ga je langzaam richting een route die bij

Binnen een route volg je naast verplichte vakken zoals

jou past. Je maakt keuzes en dat doen we stap voor

Nederlands en Engels vakken, projecten en program-

stap. Zo kies je in klas 2 en 3 voor twee uur muziek,

ma’s die te maken hebben met je route. Kies je de

beeldende vorming óf twee uur sport. We noemen dit

internationale route? Dan werk je aan je talenknobbel

talentontwikkeluren. Na klas 3 kies je voor één van de

en kun je internationale certificaten halen! En bij de

volgende routes:

businessroute leer je ondernemen en is economie

■ Businessroute

natuurlijk een belangrijk vak.

■ Kunstroute
■ Internationale route

Onze routes zijn nog in ontwikkeling. Welke route je

■ Wetenschapsroute

ook kiest, wij weten zeker dat je daarna klaar bent om

■ Topsportroute

de wijde wereld in te stappen!

Dit is ook
Sevenwolden
Campus
■ 	 We zijn een openbare school: iedereen is bij ons welkom!
■ 	Als het kan maken we klassen met leerlingen van
hetzelfde niveau.
■ 	Naast de verplichte vakken zoals Nederlands, Engels en
wiskunde krijg je in klas 1 ook les in rekenen en lezen. Daar heb
je in andere vakken wat aan! En je volgt het vak Frysk.
■ 	Bij ons werk je met een iPad en met boeken. Het voordeel van
de iPad is dat lesstof kan worden aangepast aan jouw niveau.
En een boek is en blijft daarnaast ook belangrijk om uit te leren.
■ 	Zin om leuke dingen te doen? Schoolfeesten, sportwedstrijden,
spelen in onze bigband en meedoen aan de Adventure Run of
de debatclub: ook dat is Sevenwolden Campus!
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“Ik geef wiskunde bij Sevenwolden.
Veel leerlingen vinden dat vak
eng of moeilijk voordat ze hier op
school komen. En weet je? Dat
vond ik vroeger zelf ook. Pas aan
het einde van mijn middelbareschooltijd begon ik wiskunde echt
leuk te vinden. Dat kwam door de
docent die ik toen had. Die maakte
voor mij het verschil. Dat verschil
wil ik ook voor mijn leerlingen
maken. Ik wil wiskunde graag leuk
en begrijpelijk maken. Daar doe
ik echt mijn best voor. Natuurlijk
maken we sommen uit het boek,
maar we kijken soms ook naar de
wereld om ons heem. Wiskunde
wordt leuker als je het begrijpt en
terugziet in de wereld om je heen.”

Meneer
Rogier Delorme

Mevrouw
Kathrina Betten

Vera

“Ik geef hier gym op school. Ook
organiseer ik samen met een collega

“Ik vond het best een beetje span-

de lessen sportbreed. Alle leerlingen

nend om na de zomervakantie hier

uit de eerste klas volgen bij ons

naar school te gaan. Het is toch

deze lessen. Dat doen we omdat we

allemaal nieuw en ik kende nog

sport en bewegen heel belangrijk

niet zoveel mensen. Ik ben nu

vinden. Bij het vak gym (we noemen

helemaal gewend en ik vind het

dat hier lichamelijke opvoeding)

hier hartstikke leuk. Ik heb nieuwe

doe je bijvoorbeeld teamsporten en

kinderen leren kennen en ik zit in

onderdelen van atletiek, zoals je dat

een gezellige klas. Eigenlijk mis

op veel middelbare scholen krijgt.

ik de basisschool niet, misschien

Bij sportbreed gaan we een stapje

alleen dat we daar niet zoveel

verder en doen we andere dingen.

huiswerk hadden. Maar wanneer

Je gaat bijvoorbeeld freerunnen in

je zorgt dat je altijd bij bent met je

een echte freerunhal of kickboksen

huiswerk dan is het prima

in een sportschool. Dat is toch

te doen!”

superleuk? We hopen dat je op deze
manier een sport vindt die bij jou
past, mocht je die nog niet
hebben, en dat je je leven lang plezier houdt in bewegen!”
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“Mijn zus zat hier al op school en

“Deze school past bij mij. Ik heb

heel veel van mijn vrienden zitten

een gezellige klas met veel aardige

hier ook. Ik hoorde van hen goede

kinderen en de vakken zijn ook

verhalen. Daarom heb ik voor deze

leuk. Ik doe gymnasium en dan

school gekozen. Ze kijken hier niet

krijg je het vak Latijn. Dat vind ik

alleen naar je cijfers, maar ook

het leukste vak. Ik hou van die taal

naar wie je bent en hoe je werkt.

en het helpt je om beter inzicht te

Wiskunde is mijn lievelingsvak.

krijgen in andere talen. Heel veel

Misschien komt dat wel door de

talen zijn namelijk afgeleid van

leuke docent. Ook de pauzes vind

Latijn. Eigenlijk heb ik pas op het

ik leuk. Je kunt dan gezellig met

laatste moment besloten om

elkaar kletsen. En wanneer je een

gymnasium te doen. Ik wil later

keer ergens tegenaan loopt kun je

graag dierenarts worden en je

altijd terecht bij je mentor om er

hebt bij die opleiding dan veel

over te praten.”

aan Latijn.”

Aziz

Juliën

Gerbrich

“Ik ben vorig jaar gevraagd om bij
SC Heerenveen te komen spelen.
Daar was ik natuurlijk heel blij
mee. Ik ben nu keeper bij het team
onder 13 jaar. Ik heb een speciale
Topsport-status doordat ik bij
SC Heerenveen speel. Daarom
heb ik voor Sevenwolden gekozen.
Als je zo’n status hebt krijg je hier
meer mogelijkheden om te trainen
en om sport te combineren met
school. Ik train nu vier keer in de
week en in het weekend heb ik
vaak een wedstrijd. Soms moet ik
eerder van school. Dat kan hier.
Ik hoop dat het voetballen goed
blijft gaan en ik later bij Real
Madrid kan spelen!”
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Kom langs!
Ben jij benieuwd naar onze school? Kom dan langs:
■ 	tijdens onze kleine Open Dag op 28 november (18.30 – 20.30 uur)

of op onze ‘gewone’ Open Dag op 18 januari 2023 (15.30 – 20.30 uur).

■ 	tijdens onze voorlichtingen (let op: voor ouders en verzorgers) op

15 november en 23 november (start om 16.00 uur én om 19.30 uur).
■ 	tijdens onze doemiddagen op 13 en 14 februari 2023.
Meer informatie vind je op onze website:

sevenwolden.nl/kennismaken-met-sevenwolden
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Zelfbewust en wereldwijs

