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Ontdek de
creativiteit en
originaliteit
Rutger Kopland School is een school voor vmbo
en onderbouw havo-vwo. Het is een kleine en

agenda
Meeloopmiddag
Donderdag 29 november 2018
14.00 – 16.00 uur

plezierige school. Taal is belangrijk bij ons op
school. Er wordt veel gelezen en we doen mee aan
dichtwedstrijden. Uw zoon/dochter zal versteld
staan van wat hij/zij kan en durft.
Ze ontdekken hoe creatief en origineel ze zijn.
Want iedereen doet mee en het resultaat is
verrassend.

Open dag

Woensdag 30 januari 2019
18.30 – 20.30 uur

De wereld in projecten
Elk jaar doen we een paar grote projecten. Zo
leren we om vanuit verschillende vakken naar een
onderwerp te kijken. Door deze projecten wordt
er contact gelegd met buiten de school. We doen
opdrachten voor organisaties zoals de gemeente, het
waterschap en bedrijven. In het project Mediawijsheid
‘Cultuurreporters’ worden er films gemaakt. Samen
houden we de website rondjeslochteren.nl bij en in
klas 3 doen ze mee aan een project over milieu en
hergebruik. En ieder jaar zijn er weer nieuwe projecten.

Je ontwikkelt lef
De school is voor iedere leerling het vertrekpunt, van
hieruit gaan ze de wereld in. Doorzettingsvermogen
en hard werken worden beloond. Met onze school
hebben we al veel prijzen gewonnen. Niet alleen
leerlingen: de Leraar van het Jaar 2017 werkt bij ons
op school! Leerlingen die van deze school af komen,
hebben een mening, zijn niet bang om die te zeggen
en kunnen deze goed onder woorden brengen. Dat
komt ook doordat ze leren presenteren en debatteren.

Vanuit het vertrouwde
de wereld ontdekken

RUTGER KOPLAND SCHOOL

Echte vrienden
In de pauze kunnen leerlingen hun eigen tosti
maken, zo gezellig is het hier. Iedereen is welkom.
De leerlingen wonen in verschillende dorpen en komen
vooral voor elkaar naar school. De leraren en mentoren
zijn er echt voor jou en doen hun best om het leuk te
maken. Als er eens iets mis gaat, weten leerlingen dat ze
op school terug kunnen vallen.

Vertrek vol vertrouwen
De leraren bereiden uw zoon/dochter goed voor op de
overstap naar het mbo of de havo. Ze stellen hoge eisen.
Daardoor krijgen ze het vertrouwen dat ze het kunnen.

Nieuwe naam
In de gedichten van Rutger Kopland lees je dat
je mag dromen en er niet alleen voor staat.
Ze zitten vol emotie, rust, hard werken en
vertrouwen. Dat past precies bij ons.

Leren
met Lef
Stichting voortgezet onderwijs Eemsdelta is een
koepel met vier scholen in de regio DelfzijlAppingedam-Loppersum en Siddeburen. Wij
verzorgen een breed onderwijsaanbod van
Praktijkonderwijs, alle leerwegen in het vmbo,
havo en vwo-vwo+. We zorgen er ook voor dat
leerlingen gemakkelijk over kunnen stappen van
de ene naar de andere school binnen onze
stichting. Zo creëren we samen meer kansen
voor onze leerlingen.

bezoekadressen:

Rutger Kopland School
vmbo en onderbouw
havo-vwo
Singellaan 10
9628 AL Siddeburen
rutgerkoplandschool.nl
Theda Mansholt College
vmbo
Sikkel 3
9932 BD Delfzijl
mansholtcollege.nl
George Martens School
praktijkonderwijs - ISK
Opwierderweg 65c
9902 RB Appingedam
martenschool.nl

Rudolph Pabus
Cleveringa Lyceum
havo en vwo(+)
Pastorielaan 11
9901 CE Appingedam
cleveringalyceum.nl

Stichting Voortgezet
Onderwijs Eemsdelta
Postbus 173
9930 AD Delfzijl
www.vo-eemsdelta.nl
info@vo-eemsdelta.nl
Telefoon: 0596 - 693 693
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