
Welkom!
Ontdekt u Het Drachtster Lyceum met ons mee?



Hier staan we voor
& hier gaan we voor
We doen alles voor het ontwikkelen van jouw talent



Talentontwikkeling volgens Drachtster Lyceum:
Flexibel inspelen op verschillen

Doorstromen na drie jaar naar onderwijs dat passend is 
bij de ontwikkeling van de leerling.



Kunnen

Ontwikkelen 
van talent

Willen

Presteren Doen

De basis

• Prettig en veilig voelen

• Warme overdracht

De basis

• Kennis opnemen, begrijpen 
en toepassen.

De basis

• Goede resultaten halen

• Je diploma

De basis

• (Nieuwe) vrienden maken

• Positieve groepsvorming



Hoe ziet het eruit in de dagelijkse lessen?

- focus ligt op goed onderwijs: dat wat we aanbieden, doen we goed

- bewuste keuzes maken 

- aandacht voor persoonsvorming en socialisatie: burgerschap komt 
terug in bijna alle lessen 

- rekening houden met het niveau van de leerling 

- studielessen, steunlessen en studiumlessen 

Ontwikkelen van talent



Soms heb je iets extra’s nodig
Op het gebied van leren, gedrag en/of welzijn. 

Ondersteuningsteam
● Ondersteuningscoördinator
● Leerlingbegeleiders
● Orthopedagoog
● Schoolmaatschappelijk Werk
● Consulent Passend Onderwijs 
● GGD (schoolarts/schoolverpleegkundige)
● Consulent Centrum Jeugd en Gezin
● Leerplichtambtenaar 

Ondersteunen van talent 

1Kind 1Plan 

Leerling

Ondersteunings-
team

Mentor

Ouders



Klaar voor 
de start?!

Stel, jullie hebben straks voor ons gekozen :)



De overstap van basisonderwijs 
naar het voortgezet onderwijs

- Persoonlijk schooladvies
- Soms verhoogd advies
- Aanmelding en plaatsing
- Gesprekken met leerkrachten

-> altijd een warme overdracht



Een fijne klas is de basis

- Samen met de huidige 
klasgenoten

- Kleine groepjes verdelen 
over de klassen

- Rekening houden met 
fietsrichting, dus opfietsen

- Op basis van karakter- 
eigenschappen 
(gedrag dat meer of minder 
aandacht vraagt)

- Wensen van leerling of je 
ouders



Samen aan de slag
In de brugklas

KunnenWillen



Elkaar leren kennen

Juni:

- Eerste kennismaking 
met de klas en mentor

Na de vakantie:
- Introductieweek



Introductieweek

- leren kennen van de 
klasgenoten, mentor, 
docenten en OOP 

- Klassenactiviteiten

- Rustig wennen aan de 
lessen en het rooster



School is véél meer 
dan leren alleen 

- Klassenuitje(s)

- Spelletjesavond

- Schoolfeest

- Sportdagen

- Excursies

- Brugklas Artiesten Festival

- Schoolreisje

- Feestavonden met DJ



Een typische week op het Drachtster Lyceum



Altijd de hulp die je nodig hebt

- Mentorlessen: groepsvorming en leren leren

- Planagenda en Executieve functies 

- Steunlessen door studiecoaches (indien nodig)

- Bijles bovenbouwleerling (indien nodig)



- Internationale taaldiploma’s: Cambridge, DELF

- eindexamenvakken 
BSM, Handvaardigheid/tekenen, Fries en Informatica

- Achtste examenvak havo

- Talentontwikkeling Sport en Cultuur

- Techniek: SolarTeam

Uitdaging genoeg!



Nieuwsgierig naar meer?

We zien je/u ook graag op: 

Doe Middag 23 november (aanmelden via site)

Open Dag wo. 22 februari 16.00-20.30 uur

Persoonlijke rondleidingen (vanaf januari, via de website singelland.nl/groep 8)
 



Tot snel op Het Drachtster Lyceum!

Vragen? 

Stel ze zo meteen beneden (statafels bij de uitgang)…

…of bel (0512-571020)/ mail met 
voorlichting.drachtsterlyceum@singelland.nl


