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de jaarkalender van de school. Hier staat niet het programma
zet onderwijs aan. Dit betekent dat leerlingen van praktijkvermeld van de afzonderlijke deelscholen; de jaarkalender van de
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universiteit. Ook is het mogelijk om door te stromen naar
een hoger niveau binnen de school.
In het onderstaande schema vind je een overzicht van leerwegen die wij aanbieden en de daarbij behorende mogelijkheden voor het vervolg.

SAMEN LEREN IN DE KLEINSCHALIGE
OMGEVING VAN DE DEELSCHOLEN
Om onze leerlingen het onderwijs en de begeleiding te bieden die nodig is en past bij onze missie en visie hebben we
onze school opgedeeld in zes deelscholen. Zo maken we
van de grote school zes kleinere omgevingen. Binnen de
deelschool verzorgt een kleine groep collega’s het onderwijs en de begeleiding. Op deze manier word je als leerling
gezien en gehoord.
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