RSG Simon Vestdijk

Een zee aan
mogelijkheden!
Nog even en dan ga je naar klas 1 van het voortgezet onderwijs.
Spannend maar vooral leuk. Je wilt natuurlijk naar een school
waar je wordt uitgedaagd én waar je met plezier naar toe gaat.
RSG Simon Vestdijk zorgt daarvoor!
We hebben twee mooie moderne locaties:
één in Harlingen en één in Franeker. Op onze
openbare school is iedereen welkom en
vinden we respect en begrip voor elkaar
dan ook heel belangrijk.

de overstap maken naar het CIOS of een
andere sportopleiding. Ook kun je in Franeker
terecht voor de opleiding Zorg en Welzijn
(Z&W).

Mavo
Binnen RSG Simon Vestdijk kun je kiezen voor
de volgende opleidingen: vmbo-bb, vmbo-kb,
mavo, havo en atheneum.

Vmbo-basis en kader
Houd je ervan om lekker praktisch bezig te
zijn? Dan is het vmbo precies de opleiding
die je zoekt. Binnen het vmbo kun je na
klas 2 kiezen voor verschillende richtingen.
In Harlingen hebben we een brede opleiding
Dienstverlening & Producten (D&P).
Bij D&P ga je aan de slag in het technieklokaal, maar ook in de keuken. Je organiseert
activiteiten, leert digitale producten te
ontwerpen en je houdt je bovendien bezig
met multimedia, zoals het maken van een
website. D&P is dus ontzettend veelzijdig!
Houd je van sport? Dan moet je in
Franeker zijn! Daar hebben we Sport,
Dienstverlening en Veiligheid (SDV).
Hiermee kun je na je eindexamen makkelijker

Ben je wat meer geïnteresseerd in theorie,
dan is onze mavo misschien wel wat voor jou.
Houd je ook van sport? Dan moet je in
Franeker zijn! Daar kun je kiezen voor mavosport. Hiermee kun je na je eindexamen
makkelijker de overstap maken naar het
CIOS of een ander sportopleiding.

Havo
Ben je praktisch ingesteld en wil je leren
door te doen? Dan is de havo een opleiding
die goed bij je past. Op de havo van
RSG Simon Vestdijk krijg je niet alleen de
gewone vakken, maar kun je kiezen voor
Technasium of Projecten. Heb je extra belangstelling voor exacte vakken of techniek?
Dan past havo met Technasium goed bij je.
Je gaat dan met het vak onderzoeken en
ontwerpen nadenken over techniek en technologie. Je kunt ook kiezen voor Projecten.
Daar ligt het accent niet alleen op kennis,

Open Dagen
12 en 13 december Gemeenschappelijke
voorlichtingsactiviteiten RSG Simon
Vestdijk en Maritieme Academie
Harlingen. Nadere informatie volgt.
Locatie Harlingen
21 en 28 november
14.45 - 16.45 uur
Doe-middag
6 februari 2019
15.30 - 20.30 uur
Open Dag
13 februari 2019
14.45 - 16.45 uur
Doe-middag
Locatie Franeker
7 februari 2019
12.00 - 14.30 & 19.00 - 21.00 uur
Beleefmiddag voor leerlingen groep 8
en infoavond voor ouders en leerlingen

Kijk op voor verdere informatie
op www.vestdijk.nl

maar ook op het krijgen van praktische
vaardigheden. Dit zijn: onderzoek doen;
zelfstandig leren; omgaan met informatie;
samenwerken; problemen oplossen. Ook zijn
er projecten waarin je je kunt oriënteren op
de verschillende beroepen en opleidingen.

Atheneum
Ben je nieuwsgierig, houd je van uitdagingen
en wil je veel leren? Dan is het atheneum een
opleiding die heel goed bij jou past.
Op het atheneum op RSG Simon Vestdijk
krijg je niet alleen de gewone vakken,
maar kun je kiezen tussen twee richtingen:
WON (wetenschapsoriëntatie) of Technasium
waar het vak O&O (onderzoek & ontwerpen)
gegeven wordt. WON staat voor Wetenschaps
Oriëntatie Nederland. Volg je de richting
WON dan krijg je in klas 1 en klas 2 vier
uren in de week WON lessen. In klas 3 krijg
je WON projectdagen. In deze lessen en
projecten leer je wetenschappelijk te denken
en wetenschappelijk te werken. Een goede
voorbereiding op de universiteit! Wanneer je
niet voor WON kiest volg je het Technasium.
Onder het kopje havo vind je meer informatie.

Huiswerk
Het maken en leren van huiswerk en het
daarbij behorende plannen is een belangrijk
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Bezoekadressen
RSG Simon Vestdijk Harlingen
Kon. Julianastraat 3
8862 TA Harlingen
T 0517 - 43 29 00

onderdeel van je studie. Daarom willen we
je er vanaf het begin mee helpen. Dat gaat
eerst via de mentorlessen. Daar leer je allerlei
handige studievaardigheden. Wanneer blijkt
dat je voor een bepaald vak extra hulp nodig
hebt, bieden we meerdere moment per week
hulplessen/ondersteuningsuren aan, waar je
voor ieder vak met je vragen kunt komen.
Wanneer je je huiswerk nog niet af hebt organiseren we op de vrijdagmiddag een werkuur.

Studie Stilte Uren
We bieden alle leerlingen in onder- en
bovenbouw Studie Stilte Uren. Van maandag
t/m donderdag kun je tussen 15.00 - 17.00
uur in stilte en onder toezicht in de mediatheek huiswerk maken. Wanneer je dan thuiskomt ben je grotendeels klaar met je werk!

Talentontwikkeling
We vinden talentontwikkeling in en buiten
school belangrijk. Je gaat samen met je
docenten ontdekken waar je goed in bent.
Maar als je al een bepaald talent hebt, voor
topsport, muziek of dans bijvoorbeeld, dan
zorgen we samen met jou en je ouders voor
een aangepast programma. Zo kun je bij ons
je diploma halen en ook je talent ontwikkelen.

Begeleiding en ondersteuning
We willen dat je met plezier naar onze school
gaat, want dan leer je het best. Je veilig voelen
is een voorwaarde en daarom treden we streng
op tegen pesten. Verder staan allerlei mensen
voor je klaar; de belangrijkste is je mentor die
je vanaf het begin van het schooljaar begeleidt
en waar je terecht kunt met je vragen of met
problemen. Gaat het even niet zo goed met je,
op school of thuis, dan kijkt je mentor welke
mensen je bij ons op school kunnen helpen
je probleem op te lossen. Dit kunnen onze
interne leerlingenbegeleiders zijn, maar ook
anderen. Zij werken met elkaar samen om je de
juiste begeleiding te bieden. Overigens helpt
het enorm dat je vóór de zomervakantie al een
aantal keren bij ons op school komt voor een
kennismakingsprogramma. Daardoor voel je je
al snel thuis.

iPad en boeken
Je werkt op RSG Simon Vestdijk met een
combinatie van boeken en iPad. Op die
manier blijft het leren afwisselend. Tijdens
de lessen krijg je de stof op verschillende
manieren aangeboden, zodat je kunt leren
op de manier die bij jou past. En het is fijn
dat je niet meer met veel boeken hoeft te
sjouwen! In al onze gebouwen is wifi. Dat betekent dat je overal in de school met laptops
of tablets kunt werken. Verder gebruiken
we digitale schoolborden en touchscreens.

Meer dan leren alleen!
Leren staat bij RSG Simon Vestdijk op de
eerste plaats, maar wij vinden het natuurlijk
ook belangrijk dat je nog andere dingen doet.
Wij organiseren daarom sportdagen en
excursies. Als je houdt van schrijven dan kun
je lid worden van de schoolkrantredactie.
Onze leerlingenvereniging organiseert leuke
schoolfeesten. Het eerste feest is al tijdens
de kennismakingdagen in de eerste week van
het nieuwe schooljaar. Verder organiseren we
in elk leerjaar excursies. In de hogere klassen
zijn er ook nog schoolreizen naar Londen,
Parijs, Berlijn en de Ardennen. Vind je het leuk
om te dansen, te zingen of om creatief bezig
te zijn? Doe dan mee aan onze schoolmusical
en schitter op het podium of help mee achter
de schermen aan deze productie!

Wist je trouwens dat ...
Onze locaties in Harlingen en Franeker
ook goed bereikbaar zijn met het openbaar
vervoer? Handig als je wat verder weg woont.
En mochten de bus- of treintijden niet helemaal aansluiten op de schooltijden dan kun
je hiervoor een speciale pas aanvragen.
Voor leerlingen van de eilanden geldt dat,
waar mogelijk, rekening wordt gehouden
met de boottijden.

Nieuwsgierig geworden?
Kom dan een kijkje nemen tijdens onze
informatiedagen of kijk vast op onze
website www.vestdijk.nl of op onze
Facebook pagina's.

RSG Simon Vestdijk:
je bent van harte welkom!

RSG Simon Vestdijk Franeker
IJsbaanweg 6
8801 ER Franeker
T 0517 - 43 29 00
Meer info
E info@vestdijk.nl
I www.vestdijk.nl

