
“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

Vlogs  
van verschillende vakken 

 
De docenten hebben een aantal korte vlogs  

opgenomen, zodat je kennis kunt maken  
met de vakken op onze school.  

vlogs bekijken

singelland.nl/open-week

Ga naar onze Open Week pagina voor een compleet  
overzicht van alle activiteiten van Singelland!  

 

Zelfbewust zijn.
Stevig in je  

schoenen staan. 
Keuzes durven 

maken. Dat noem 
je ruggengraat.

Iets vanuit je hart 
doen maakt je blij 

én maakt jou  
en je omgeving  
mooier en beter.

Haal het beste 
uit jezelf!

Praktijkvakken 
laten je fijn 
iets ‘doen’.

Talent in
ontwikkeling.

Stephan Göbel 
schoolleider klas 1 en 2 

 
E s.gobel@singelland.nl 

T 0512 57 10 20 
 

Audrie Nieborg 
rector 

 
E a.nieborg@singelland.nl 

T 0512 57 10 20 

Persoonlijk contact
Heb jij of heeft u vragen over onze school? We beantwoorden die graag!

 

Persoonlijke verhalen 
 

‘Je leert jezelf kennen op deze school, 
wat je leuk vindt en wat bij je past’ 

 

Isa 
 

verhalen lezen

Waarom kiezen voor 
Het Drachtster Lyceum? 

 We zijn al honderd jaar gewoon een goede 
school, we vinden discipline en doorzettings- 

vermogen heel belangrijk. We hebben een  
ontwikkelingsgericht team en we hebben  

uitstekende, vaak individuele begeleiding op 
leren leven en leren leren. Daarnaast ontwikkelen 

we talent buiten de lessen: bij het Lyceum  
Theater, het Solar Team, Cambridge of DELF.  

Het gaat ons op Het Drachtster Lyceum om de 
juiste mix van oud en nieuw. 

voorlichting bekijken

Driejaarsbelofte 
 

Iedere leerling die in de brugklas van  
Het Drachtster Lyceum komt, blijft minimaal 

drie jaar bij ons op school. In die periode heb je 
de tijd om te leren leren en om te ontdekken 

welk niveau bij jou past: havo, vwo of eventueel 
toch vmbo. We begeleiden je daarbij met  

ondersteuning of extra uitdaging.

 
bekijken

Online Escaperoom 
 

Wiskunde D is een vak dat we op het Drachtster 
Lyceum geven vanaf klas 4 VWO. Het is een keuzevak. 

Dat betekent dat dit vak niet verplicht is. In deze  
online escaperoom kom je er eerst door  

puzzels op te lossen achter wat cryptografie is en aan 
het eind moet je een groot raadsel oplossen om te 

kunnen ontsnappen. 
 
 

 
naar de escaperoom

aanmelden nieuwe leerling

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