“Een terugblik
op onze eerste
Online Open
Week!”

Wij kunnen terugkijken op een geslaagde eerste Online
Open Week! We hebben alle activiteiten op een rijtje
gezet, zodat je deze op je gemak thuis nog eens kunt
bekijken. Heb je vragen? We horen graag van je!

Virtuele Rondleiding
Heb jij de virtuele rondleiding
van onze school al bekeken?
Klik op onderstaande knop en
loop mee door de school!

start virtuele rondleiding

Maak kennis met onze vakken
De docenten hebben een aantal korte
vlogs opgenomen zodat jullie kennis
kunnen maken met de vakken en
profielen op onze school.

vlogs bekijken

Persoonlijke verhalen
‘Ik zou het super leuk vinden als jullie op
onze school zouden komen. Je hebt hele
aardige docenten en je maakt zeker snel
vrienden. Je kunt makkelijk ergens terecht
als er iets is. En de docenten helpen je
daar altijd mee’ Leerling uit klas 1

alle verhalen lezen

Waarom kiezen voor
Singelland VHS?
De VHS is een warme en gezellige school.
Onze mentoren en docenten bouwen
echt een band met je op.
Op die manier kunnen we samen het
maximale bereiken.

voorlichting bekijken

Talentlessen
Welk talent wil jij verder ontwikkelen?
Ben je dol op theater, vind je veel sporten
leuk of vind je het juist leuk om iets
bij Techniek te maken?
Wat het ook is, je mag zelf kiezen!

bekijk de talentles

Persoonlijk contact

Alle Visser
locatiedirecteur a.i. en
manager leerlingenondersteuning
E a.visser@singelland.nl
T 0512 58 23 45
U kunt mij vragen stellen
over aanmelding schakelklas
en vragen met betrekking tot zorg.

Sicco Gjaltema
teamleider leerjaar 1
E s.gjaltema@singelland.nl
T 0512 58 23 45
U kunt mij vragen stellen over
aanmeldingen BK, KT en TH.

Ga naar onze Open Week pagina voor een compleet
overzicht van alle activiteiten van Singelland!
singelland.nl/open-week

Aanmelden van uw zoon of dochter gaat vanaf dit jaar
via ons digitaal aanmeldformulier.
aanmelden nieuwe leerling

Praktijkvakken
laten je fijn
iets ‘doen’.

Haal het beste
uit jezelf!

Iets vanuit je hart
doen maakt je blij
én maakt jou
en je omgeving
mooier en beter.

Zelfbewust zijn.
Stevig in je
schoenen staan.
Keuzes durven
maken. Dat noem
je ruggengraat.

Talent in
ontwikkeling.

