
“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

Bekijk hier de vlogs van  
onze docenten en leerlingen.

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.

Jildau Leistra
ondersteuningscoördinator

 
 

E j.leistra@singelland.nl 
T 0512 51 76 24 

 
U kunt mij vragen stellen over  

de aanmelding.

 

William Wissink
schoolcoördinator &  

contactpersoon groep 8 
 

E w.wissink@singelland.nl 
T 0512 51 76 24 

 
U kunt mij vragen stellen over  

de mogelijkheden  
op Singelland De Venen. 

Persoonlijk contact
 
 

Persoonlijke verhalen 
 

Bekijk hier de persoonlijke verhalen  
van leerlingen en ouders.

 
 

naar de verhalen

Waarom kiezen voor 
Singelland De Venen? 

 
Bekijk hier waarom wij denken dat  

De Venen de school is die bij jou past. 

 

waarom de venen

Ik Bin PrO 
 

Bekijk hier nog een keer de video  
voor de Friese PrO scholen  

gemaakt op De Venen. 

 

video bekijken

Onderwijs op De Venen 
 

- praktijkgericht leren  
- persoonlijke aandacht  

- 30+ branche erkende certificaten  
te behalen  

- goede doorstroommogelijkheden  
naar werk en MBO  

- kosteloos onderwijs  

aanmelden nieuwe leerling

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