“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
Onze docenten hebben vlogs opgenomen
zodat jullie alvast kennis kunnen maken
met de vakken op het
voortgezet onderwijs.

vlogs bekijken

Persoonlijke verhalen
‘Ik voelde mij snel
thuis op school ‘
Ellen Broersma

verhalen lezen

Waarom kiezen voor
VO Surhuisterveen?
bod. Als ‘kleine brede school’ bieden wij
jou goed onderwijs, met de focus op jouw
belangstelling en mogelijkheden.

voorlichting bekijken

Gouden Handen
Vier dagdelen per jaar hebben wij op
school het programma “Gouden Handen”.
Je kunt dan op onze school ontdekken
waar je misschien wel goed in bent
of kan worden.

Superschool
Wij zijn weer ontzettend trots op de titel
‘Superschool’! In het jaarlijkse onderzoek
van Elsevier naar de beste scholen van
Nederland zijn we weer als ‘Superschool’
beoordeeld.

naar facebook pagina

Persoonlijk contact

Ralf Hauch
teamleider brugklassen
E r.hauch@singelland.nl
T 0512 36 9090

Wim van Brummen
teamleider bovenbouw
E w.vanbrummen@singelland.nl
T 0512 36 90 90

U kunt mij vragen stellen over
aanmelding van uw zoon of dochter
in de brugklas.
Begeleiding en activiteiten
in de onderbouw.

U kunt mij vragen stellen over
aanmelding instroom vanaf klas 3.
Keuzes en profielen in de bovenbouw.

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.

