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Je zit nu in groep 8 van de basisschool en na 
de zomervakantie ga je naar de middelbare 
school. Je denkt na over naar welke school je 
kunt gaan, welk niveau je wilt gaan volgen en 
hoe een dag op de middelbare school eruitziet. 

Wij snappen dat het best even wennen is als je 
naar een nieuwe school gaat die ook nog eens 
een stuk groter is dan jouw vertrouwde basis-
school. Daarom is het erg fijn dat je een mentor 
krijgt die je helpt als een echte coach! Met een 
kleine groep van 12 tot 16 klasgenoten ga jij jezelf 
goed leren kennen. Je ontdekt wat wel en niet bij 
je past en ontdekt wat je wilt leren. Ook leer je 
hoe je jouw doelen bereikt en leer je te kijken naar 
jouw eigen gedrag. Dit doe je allemaal tijdens 
Stamtijd. Stamtijd is een van de vier bouwstenen 
van het Talentgericht Onderwijs bij ons op school. 
Bij ons krijg je namelijk de tijd om jouw talenten te 
ontdekken én te ontwikkelen. Nieuwsgierig wat je 
allemaal nog meer kunt verwachten? Op pagina 
14 lees je er alles over. Wij vinden het belangrijk 
dat jij plezier hebt en dat    
je trots bent op wie je     
bent en wat je kunt,     
want dan kun      
je pas goed      
leren!

Welkom 
op het Assink 
lyceum!
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Waar in dit magazine over ouders wordt gesproken, 
worden hiermee ouder(s)/verzorger(s) bedoeld.
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Open huis
Op 31 januari staat het open huis gepland. 
Alle locaties zijn geopend voor toekomstige 
leerlingen, ouders en andere belangstellenden. 
Tijdens het open huis laten leraren en leerlingen 

zien welke onderwijsactiviteiten er zoal zijn. 
Ook kun je nog allerlei vragen stellen voordat je 
in maart je definitieve keuze maakt.

Leer de school en de locaties kennen

Hoe gaat dat nou straks op de middelbare school? Krijg ik veel huiswerk? Lukt het om op tijd te 
wisselen van lokaal? Wat doe ik in een pauze? Ga ik naar vmbo, havo of vwo? Krijg ik ook begeleiding 
op school? 

Om goed te kunnen kiezen en om antwoorden te krijgen op al je vragen, nodigen we je op verschillende 
momenten uit om kennis te maken met onze school. Op die manier kun jij met een goed gevoel jouw nieuwe 
school kiezen.

Dinsdag 31 januari 2023

i
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Kom kennismaken

Ervaar een Toptijd les op het Assink lyceum

Voor alle leerlingen van groep 8 organiseren 
we Toptijd workshops. Je maakt dan kennis 
met Toptijd, een belangrijk onderdeel van het 
Talentgericht Onderwijs. En hoe leuk is het als 
je alvast een kijkje kunt nemen op misschien 
wel jouw toekomstige school.   

Woensdag 19 oktober 2022
Locaties:     
Bouwmeester, Van Brakelstraat en 
Rekkenseweg

Assink junior Topt ijd Assink junior vwo
Ervaar vwo, gymnasium en vwo-plus

Voor leerlingen van groep 8 met een 
(voorlopig) vwo-advies hebben wij 
interessante workshops samengesteld. Zo 
kun je alvast een voorproefje nemen van de 
vwo, gymnasium en vwo-plus lessen op het 
Assink lyceum. De eerste workshop start op 
dinsdag 1 november.    

November 2022 t/m april 2023
      
Locatie:     
Bouwmeester

Kennismakings-
middag

Leer je mentor en je klasgenoten kennen 

Als je hebt gekozen voor het Assink lyceum, 
dan word je in juni 2022 uitgenodigd voor de 
kennismakingsmiddag. Tijdens die middag 
leer je je nieuwe klasgenoten en je mentor 
kennen.     
 
Woensdag 28 juni 2023
Locaties:     
Bouwmeester, Van Brakelstraat en 
Rekkenseweg

Proef de sfeer op het Assink lyceum

Kom het Assink lyceum beleven samen met je 
ouder(s). Door aan allerlei activiteiten mee te 
doen, kun je alvast een beetje sfeer proeven 
en krijg je een goede indruk van de onder-
bouwlocaties van het Assink lyceum.   
      
 

Dinsdag 22 november 2022
Locaties:     
Bouwmeester, Van Brakelstraat en 
Rekkenseweg

Beleef het Assink
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‘Mijn vriendinnen gingen erheen 
en veel mensen zeggen dat het 
een leuke school is.’

‘Omdat het Assink lyceum beter 
bij me paste dan andere scholen.’
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In groep 8 sta je voor een belangrijke keuze: naar welke middelbare school ga je? De overgang van  
de basisschool naar de middelbare school is een grote stap. Veel dingen zijn nieuw en daarom kunnen 
we ons heel goed voorstellen dat dit wel een beetje spannend is.

‘Waarom ik heb gekozen 
voor het Assink lyceum...’

Aan het einde van schooljaar 2021-2022 hebben wij 
ruim 100 brugklasleerlingen gevraagd waarom zij 
voor het Assink lyceum hebben gekozen. De meest 
gegeven antwoorden zijn:

‘Omdat de school dichtbij mijn huis is.’

‘ Omdat klasgenootjes, vrienden  
en vriendinnen ook naar het Assink 
lyceum gaan.’

‘ Omdat het Assink lyceum mij een  
leuke school leek.’

Natuurlijk is het fijn dat de school dichtbij is en  
dat je vrienden en vriendinnen naar dezelfde 
school gaan. Maar het is minstens zo belangrijk  
dat je kijkt en ervaart of jij een goed gevoel krijgt 
bij de school waar je naartoe denkt te gaan.  
En of je op die school ook het type onderwijs kunt 
volgen waarmee jij een stevige basis voor later 
kunt leggen. Om een goede indruk te krijgen van 
de school nodigen we je graag uit voor één van  
de vele kennismakingsmomenten. Zie hiervoor 
pagina 4.
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De eerste 
weken op school

Wat kun je in de eerste weken bij ons op school verwachten? De eerste schooldag staat in het teken 
van kennismaking. Je krijgt informatie over het lesrooster en je mentor zal uitleg geven over o.a. 
het brugklaskamp, je agenda, boeken, de regels en de gang van zaken op school. Hoe de dagen 
daarna verlopen hangt af van de locatie waar je naartoe gaat. Je leert alles wat nodig is om goed te 
beginnen. Met het introductieprogramma dat we voor je hebben, wen je verder aan de school. Je leert 
je klasgenootjes beter kennen en je hebt in de eerste week veel contact met je mentor. Het programma 
is leuk en zit vol met activiteiten.

Best spannend!
Natuurlijk is het best spannend als de zomervakan-
tie is afgelopen en je naar een nieuwe school gaat. 
Je bent niet de enige die de overstap van de basis-
school naar het middelbaar onderwijs spannend 
vindt. Uit een enquête is gebleken dat 89% van de 

leerlingen het spannend of beetje spannend  
vonden om naar het Assink lyceum te gaan. 

Maar goed nieuws! Bijna alle leerlingen die de 
enquête hebben ingevuld vonden de eerste weken 
enorm geslaagd en kijken er met een fijn gevoel  
op terug.
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‘Ik vond het erg leuk om 
nieuwe dingen te leren.’ 

‘De eerste weken vond ik best een beet je eng, want ik kende bijna 
niemand. Gelukkig ontmoet te ik al snel hele leuke vriendinnen.’  

‘Het voelde veel beter dan de basisschool 
je moet wel even wennen maar als je 
verder in het jaar zit merk je niet eens 
dat je op de basisschool hebt gezeten.’

‘ Ik vond het nog wel een beetje spannend, want ik 
wist nog niet zo veel over mijn klas en de leraren. 
Ook was het eerst echt zoeken naar de lokalen. 
Gelukkig ken je de lokalen binnen 3 weken echt 
wel uit je hoofd.’

‘ Leuk, alleen jammer dat het brugklaskamp  
niet door kon gaan vanwege corona.’

‘ Alles was nieuw voor mij, maar het was echt heel 
leuk!’

‘ Heel erg wennen. Het was heel raar omdat je  
een nieuwe klas krijgt en je moet na elke les naar 
een ander lokaal. Je krijgt ook allemaal andere 
leraren, voor ieder vak een andere. En je krijgt 
een kluisje. Maar je krijgt wel snel nieuwe   
vrienden/vriendinnen en de ondersteuning   
door de mentor was goed.’

Hoe vond je de eerste 
weken op het Assink lyceum?

Wist je dat?
Hoewel van de meeste leerlingen de 
vrienden en vriendinnen ook naar het 
Assink lyceum zijn gegaan, heeft maar 
liefst 98% van de leerlingen nieuwe 
vrienden gemaakt! 

•  74% van de leerlingen voelt zich 
thuis op het Assink lyceum en 5% 
moet nog zijn/haar draai zien te 
vinden, 21% weet het niet.

•  80% kijkt uit naar het tweede leer-
jaar! De andere 20% moet eerst nog 
even bijkomen in de zomervakantie.

•  De leerlingen geven het Assink  
lyceum een 7,4 als gemiddeld   
rapportcijfer. 

•  57% van de leerlingen geeft het 
Assink lyceum maar liefst een 8 of 
hoger!

Magazine voor nieuwe brugklassers  9



Wat gebeurt er als je leerlingen vraagt wat ze 
het allerleukste vonden in het eerste jaar op 
het Assink lyceum? Verwacht geen antwoorden 
als huiswerk maken en leren. Bijna iedereen 
benoemt de momenten die rondom het echte 
leren plaatsvinden. 

En dat is natuurlijk óók belangrijk! Leerlingen 
vinden de klassenuitjes, sportdagen, excursies, 
feestjes én pauzes het allerleukste. Helaas, niet 
alles kan leuk zijn op school. Daarom hebben we 
ook aan de brugklasleerlingen gevraagd wat nu 
het minst leuk is aan de middelbare school. Hoe 
verrassend: toets- en proefwerkweek, huiswerk én 
leren zijn niet de meest favoriete bezigheden.

Het allerleukste
in de brugklas

 ‘De klassenuit jes en 
feest jes met de klas’
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Het allerleukste in het eerste   
jaar op het Assink lyceum
•  ‘De gezelligheid met iedereen en nieuwe  

vriendinnen maken.’

•  ‘ Ik vond het een heel leuk jaar met mijn klas. 
Ik ging het eerste jaar met veel plezier naar 
school.’ 

•  ‘ De klassenuitjes en feestjes met de klas.’

• ‘Pauzes en naar huis gaan.’

•  ‘ De Stamtijd uren, want die waren altijd erg 
gezellig.’

Minder leuk in het eerste jaar
•  ‘De weken waarin we veel toetsen hadden.’ 

• ‘Huiswerk’

• ‘De lange schooldagen.’ 

• ‘ Dat wanneer het eerste uur uitviel en je al op 
school was, terwijl je uit had kunnen slapen.’

• ‘Alle vakken behalve gym.’

‘Het leukste? Pauzes 
en naar huis gaan’
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Zoek de 
verschillen

Basisschool Middelbare school

In een enquête vroegen we aan leerlingen uit de brugklas om de basisschool met de middelbare school 
te vergelijken en de verschillen te benoemen. We hebben de antwoorden voor je op een rijtje gezet.

  Meer vrije tijd: ‘s middags op tijd vrij Meer vrijheid: de ene keer begin je later   
en kun je uitslapen. Zelf weten wat je in   
de pauze en tussenuren doet.

  Elk jaar dezelfde klas: je kent  
  kinderen uit je klas beter.

Je leert veel nieuwe mensen kennen  
en hebt meer keuze met wie je omgaat.

  Gemakkelijker Uitdagender

  Vaste juffrouw of meester Verschillende leraren

  Geen huiswerk Veel huiswerk en toetsen

  Minder zelfstandig Zelfstandiger

  Lang op dezelfde plek zitten Wisselen van lokalen:   
lopen tussen de lessen door

  Alleen eten en drinken meenemen Zware tas door boeken en laptop

  Meer spelen Leuke en verschillende activiteiten
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• ‘ Kijk in de pauze niet op je telefoon,   
maar ga praten met mensen.’

• ‘Maak je huiswerk en begin op tijd met leren.’

• ‘ Blijf jezelf en ga niet met anderen meelopen. 
Trek je niks aan van wat andere mensen over 
jou te zeggen hebben.’  

• ‘ Richt je goed op school, vooral in het begin. 
Zodat als je even een dipje hebt, gewoon een 
mooi gemiddelde hebt.’

• ‘ Als je wordt gepest, zeg het dan tegen je  
mentor.’ 

• ‘ Wees niet bang voor de andere leerlingen  
op de school en heb vertrouwen in jezelf  
dat je het kan!’

• ‘ Ik zou vooral jezelf zijn en met de mensen  
omgaan die jij ook echt aardig vindt. Als  
mensen boos naar je kijken op de eerste  
dag komt dat waarschijnlijk alleen maar  
omdat ze onzeker zijn! Dus niet van schrikken.’ 

• ‘ Durf vragen te stellen als je iets niet weet.’

• ‘ Hou je niet vast aan je basisschool vrienden. 
Probeer ook nieuwe vrienden te maken!’

• ‘ Er zijn leuke dingen waar je je voor kunt   
opgeven, bijvoorbeeld de schoolkrant en  
musical, maar besef wel dat het tijd kost.’

• ‘ Als je je huiswerk goed maakt, dan snap je  
het beter en hoef je minder te leren voor  
proefwerken.’

• ‘ Zorg ervoor dat als er iets is, je dit met  
iemand deelt. Je gaat je er echt beter van  
voelen als je je hart lucht.‘

• ’ Maak plezier en ga niet stoer doen omdat je 
nieuw bent. Ga niet pesten, want als jezelf 
wordt gepest, dan vind je dat ook niet leuk!’ 

• ‘ Pak je tas een dag van tevoren in en   
plan je huiswerk goed.’

‘Durf vragen te
stellen als je 
iets niet weet ’

‘Niet bang zijn dat 
je de weg nooit zal 
kennen, je krijgt vaak 
dezelfde lokalen’

Tips van brugklassers
Van wie kun je nu beter tips krijgen dan 
van kersverse brugklasleerlingen!
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We leggen je graag uit waar elke bouwsteen voor 
staat én wat jij in deze tijd gaat doen! In Stamtijd 
ga jij jezelf echt goed leren kennen. Dat doe je 
samen met een kleine groep van 12 tot 16 klas- 
genoten. Je ontdekt wat wel en niet bij je past en 
ontdekt wat je wilt leren. Je leert wat doelen zijn 
en hoe je deze formuleert. Ook leer je hoe je deze 
doelen bereikt en leer je te kijken naar jouw eigen 
gedrag. 

Natuurlijk hoef je dat niet allemaal zelf te doen:  
de mentor helpt je hierbij, als een echte coach.  
Ook jouw ouders praten mee over jouw ontwik- 
keling. Dat gebeurt in gesprekken met jouw  
mentor, ouders en natuurlijk jij zelf. Jij hebt de  
leiding in deze gesprekken die we driehoeks- 
gesprekken noemen. Dat is Stamtijd.

Ontdek jezelf 
met Stamtijd
Tijd voor jouw persoonlijke ontwikkeling

Tijd voor 
coaching

Tijd voor 
het leren opstellen 

van jouw doelen

Tijd om te leren 
plannen

Tijd om te leren 
keuzes 

te maken

Tijd voor 
jouw persoonlijke 

leerroute

Dit is Talentgericht  
Onderwijs

Iedereen heeft talent. Jij dus ook! Op het Assink lyceum krijg 
je de tijd om jouw talenten te ontdekken én te ontwikkelen. 
Talentgericht Onderwijs noemen we dat. Om dat te doen krijg
je tijd voor jouw ontwikkeling. Vier soorten tijd om precies 
te zijn. Deze vier tijden noemen we onze bouwstenen. 
Je gaat deze bouwstenen terugzien in jouw rooster.

ToptijdStamtijd Basistijd Ateliertijd

i
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In Basistijd ga je aan de slag met vakken en leer-
gebieden. Je werkt aan leerdoelen die je zelf in 
Stamtijd hebt opgesteld. In de lessen leer je alles 
over de vakken en ontwikkel jij jouw kennis en  
vaardigheden. Je leert op zoek te gaan naar  
antwoorden op vragen over deze vakken. 

Jouw leraar weet alles over het vak en zal jou  
hierbij helpen. Ondertussen word je steeds  
nieuwsgieriger en leer je samenwerken in projecten. 
Binnen én buiten de school. Zo leer je in verbinding 
te staan met de samenleving!

Aan de slag 
in Basistijd
Basistijd is tijd voor jouw vakken en leergebieden

Tijd voor jouw 
kennis en 

vaardigheden

Tijd voor 
onderzoekend 

leren

Tijd voor 
vakoverstijgende 

projecten

Tijd om te werken 
en leren 

op jouw niveau

Tijd om te 
werken aan  

jouw leerdoelen
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Ateliertijd is tijd om nog een stap verder te gaan 
in jouw ontwikkeling. Dit is de tijd om te verwer-
ken, te versnellen of te vertragen. Dat wat jij nodig 
hebt. Jij kiest zelf wat je wilt leren, in jouw eigen 
tempo. Je werkt aan opdrachten uit Basistijd, aan 
projectopdrachten of je werkt zelfstandig aan een 

extra vak. In Ateliertijd werk je samen of alleen. 
Ook kun je hier hulp vragen van klasgenoten, of 
zelf jouw klasgenoten helpen. Ateliertijd kun je ook 
gebruiken voor extra ondersteuning van je docent, 
bijvoorbeeld als je een vak lastig vindt, achter- 
standen hebt of last hebt van faalangst.

Een stap verder  
in Ateliertijd
Tijd voor jouw eigen keuzes

Tijd om 
samen te  
werken

Tijd om te leren 
wat jij wilt 

leren

Tijd om te werken 
en leren in jouw 

tempo

Tijd voor 
extra  

ondersteuning

Tijd om 
zelfstandig  
te werken

Dit is
Talentgericht Onderwijs
op het Assink lyceum 
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Toptijd is de tijd waarin je jouw talenten ontdekt 
en ontwikkelt. Want zoals we al eerder zeiden: 
iedereen heeft talent. Je krijgt de tijd om hiermee 
te experimenteren. Wij dagen je graag uit! Om je 
op weg te helpen zijn er een aantal keuzegebieden, 
waar je twee uur per week aan werkt. De keuze-
gebieden zijn Ondernemerschap, Design, Techno-
logie, Gezondheid en Internationalisering. Schuilt 

er een rasondernemer in jou? Loop je warm voor 
ontwerpen met een 3D-printer of lijkt het je leuk 
om een robot te programmeren? Ga jij de wereld 
veranderen met jouw ideeën over gezondheid?  
Of reikt jouw interesse verder dan alleen Neder-
land? Dit ga je ontdekken zowel binnen als buiten 
de school. Heb je een idee buiten een keuzegebied, 
dan denken wij graag met jou mee.

Verleg je grenzen 
in Toptijd
Tijd voor jouw talent

Tijdvoor jouw  
leerdoelen binnen 
een keuzegebied

Tijd om te kiezen 
waar jij blij van 

wordt

Tijd voor het 
ontdekken van  
jouw talenten

Tijd om 
je grenzen te 

verleggen

Tijd om te 
werken aan 

jouw talenten
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Hoe ziet een dag op 
school eruit?

Na de kennismaking en de introductieweek is het eindelijk zover,      
de allereerste echte schooldag breekt aan. Wat kun je verwachten? 

Op pagina 14 tot en met 17 heb je het een en ander kunnen lezen over het Talentgericht Onderwijs en de 
bouwstenen die daarbij horen. Maar hoe komen die terug in je rooster? Wij laten je een voorbeeldrooster 
zien. Wij werken met een 40 minuten rooster. De meeste lessen duren 40 minuten, maar soms kan een lesuur 
ook 80 minuten duren.

Stamtijd
Tijd voor jouw persoonlijke ontwikkeling! In het 
voorbeeldrooster hiernaast zie je drie keer de 
oranje bouwsteen Stamtijd staan. Volgens dit 
rooster heb je maandag, dinsdag en woensdag 
Stamtijd. In een kleine groep neem je de week 
door met je mentor. Je leert plannen en je leert 
kiezen voor Ateliertijd. Ook gaat je mentor je 
leren hoe je dat precies moet doen. Stamtijd kun 
je ook gebruiken om hulpvragen op te stellen 
die je vervolgens kunt stellen tijdens Ateliertijd. 
Ateliertijd is de groene bouwsteen die je in het 
voorbeeldrooster ziet staan.

Basistijd
Tijd voor jouw vakken en leergebieden! In het 
rooster zie je vaak Basistijd voorbijkomen, de 
blauwe bouwsteen. Dit zijn de leergebieden en de 
bekende vakken zoals aardrijkskunde, biologie en 
Nederlands. De meeste lessen duren 40 minuten, 
maar het kan ook zijn dat je een vak 80 minuten 
achter elkaar hebt. Bijvoorbeeld op woensdag, 
tijdens het 3e en 4e uur. 

Ateliertijd 
Tijd voor jouw eigen keuzes! Elke week heb je een 
aantal uren Ateliertijd, de groene bouwsteen in 
het rooster. Dit uur kun je inzetten voor uitleg over 
een moeilijk onderwerp, het stellen van hulpvragen 
aan de leraar of het maken van extra opdrachten. 
Ateliertijd kun je ook gebruiken om te werken aan 
opdrachten of projecten vanuit Basistijd. Want 
hoe fijn is het als je je huiswerk dan al voor een 
groot deel af is! Je gaat hiervoor aan de slag in het 
Werkleercentrum (WLC). Je kunt hier alleen werken 
of samen in een groepje. Wanneer jij je doelen 
haalt en je je werk snel afhebt, dan kun je verder 
werken of met een ander vak aan de slag gaan.   
Je mentor helpt je bij het opstellen van het  
programma. 

Toptijd
Tijd voor jouw talent! Op dinsdag zie je dat je 
tijdens het 6e en 7e uur Toptijd hebt, de paarse 
bouwsteen. Tijdens deze twee uren ga jij jouw  
talent ontdekken en iets doen waar jij blij van 
wordt! Je kunt kiezen uit de gebieden:   
Ondernemerschap, Design, Technologie,   
Gezondheid en Internationalisering.

ToptijdStamtijd Basistijd Ateliertijd
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Je bedenkt zelf creat ieve en 
innovat ieve oplossingen

i
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Techniek en technologie krijgen een steeds belangrijkere rol op de middelbare school, maar wat 
kun je er eigenlijk allemaal mee? Wij vinden het belangrijk dat je een goed beeld krijgt van wat 
er allemaal mogelijk is en welke baan- en opleidingsmogelijkheden er allemaal zijn. De wereld 
van techniek is heel breed en omvat veel meer dan je in eerste instantie zou denken.  

Aan de slag met de    
nieuwste technieken  
Op het Assink lyceum ga je aan de slag met de 
nieuwste technologieën en technieken. Deze 
hebben verwerkt in alle leergebieden in de 
onderbouw. Bij de een wat meer dan bij de andere.  

Naast werken met bestaande technieken, maak 
je kennis met o.a. virtual reality (VR), hololenzen, 
vinylplotter, lasercutter, augmented reality en 
drones. Wij willen hiermee graag jou en jouw 
toekomstige klasgenootjes enthousiast maken voor 
techniek en technologie! Want technologie kom je 
overal tegen en is overal in verweven. Zo bereid 
jij je voor op de beroepen van de toekomst, die 
waarschijnlijk nu nog niet eens bestaan.  

Voor iedereen  
Of je nu vmbo, havo of vwo gaat doen, binnen alle 
niveaus van het Assink lyceum maak je kennis met 
de techniek en ga je aan de slag met meerdere 
werelden van techniek. Wist je dat er maar liefst   
7 verschillende werelden zijn? 

7 werelden van techniek  
De sector techniek kunnen we opdelen in 7  
verschillende werelden. Op het Assink lyceum  
ga je met meerdere werelden aan de slag.  

Scan de code en lees      
er alles over! 

 

Werken aan vaardigheden 
Je overlegt in groepjes, houdt een presentatie en 
bedenkt creatieve en innovatieve oplossingen voor 
actuele thema’s als duurzaamheid, hergebruik of 
energietransitie. Deze thema’s komen uit de 7  
werelden van de techniek. Eenmaal vertrouwd 
met de apparatuur en machines, dan kun je de 
opgedane kennis inzetten bij het oplossen van 
je eigen geformuleerde onderzoeksvragen of 
opdrachten. We zoeken ook de samenwerking  
op met het bedrijfsleven. Het kan dus zo maar zijn 
dat je echt aan het werk gaat voor een bedrijf!  
Op deze manier leer je niet alleen binnen, maar ook 
buiten de school. We koppelen het leren aan het 
toepassen in de praktijk. 

 

Je bedenkt zelf creat ieve en 
innovat ieve oplossingen

Techniek en technologie

Mens &    
Gezondheid

Voeding &   
Natuur

Ontwerp,   
Productie &  
Wereldhandel

Hi-tech & 
Science

Wonen, 
Werken & 
Verkeer

Energie, Water   
& Veiligheid

Digitaal, Media
& Entertainment
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Weten én zien hoe het    
wordt toegepast
Het doel is om niet alleen ervaringen op te doen 
met de nieuwste technologieën, maar we gaan 
ook kijken bij bedrijven die dagelijks werken 
met dergelijke apparatuur. We kijken hoe de 
technologieën worden toegepast en waarom het 
bedrijf hiervoor heeft gekozen. En heb je hulp nodig 
bij dit bedrijf om jou technologische project goed 
af te kunnen ronden dan gaan we daar gewoon 
aan de slag.  

Techno Centrum  
De locatie Rekkenseweg in Eibergen heeft 
als eerste locatie van het Assink lyceum een 
gloednieuw Techno Centrum. Deze wordt in januari 
2023 geopend. De locatie Van Brakelstraat en de 
locatie Bouwmeester blijven natuurlijk niet achter. 
Zij krijgen ook een gemeenschappelijk Techno 
Centrum. In het schooljaar 2022-2023 wordt een 
Techno Centrum voor Haaksbergen ingericht. 

 

Voor wie is het Techno Centrum?  
In het Techno Centrum is er plek voor alle 
leerlingen. Dit betekent dat de BK-leerlingen 
gebruik maken van dit centrum tijdens DOE. DOE 
staat voor Denken, Ontwikkelen en Ervaren. Lees 
meer over dit vak op pagina 28. TH-leerlingen 
gaan er aan de slag met het vak mn-tto (techniek, 
technologie en onderzoek). HV-leerlingen volgen er 
het vak onderzoek. Zelfs basisscholen kunnen hier 
straks terecht om workshops en lessen te volgen.

 

 

Samenwerking
met het 
bedrijfsleven
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Op het Assink lyceum leer je niet alleen uit boeken. Je werkt regelmatig met je eigen device.  
Hiermee heb je direct toegang tot het digitale leermateriaal en kun je bronnen op internet  
raadplegen als dat nodig is. Dit maakt de lessen interessant en afwisselend. Een ander  
voordeel is dat je minder boeken hoeft mee te nemen in je rugtas.

Nadat je hebt aangemeld voor het Assink lyceum, informeren we je over welk device je het beste aan 
kunt schaffen. Zo kun je tijdens de lessen lekker aan de slag. We adviseren je in ieder geval om een 
laptop aan te schaffen, omdat het voor schoolwerk meer geschikt is dan een tablet.

Met je device in de klas
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Voor jou gaat er veel veranderen wanneer je naar de middelbare school gaat.  Je krijgt steeds  
nieuwe vakken van andere leraren en je wisselt van lokalen. Van iedere leraar krijg je bovendien  
huiswerk. We vinden het erg belangrijk om jou hierin goed te begeleiden en te ondersteunen. 

Begeleiding 
en ondersteuning

Wij werken met vier niveaus van begeleiding en 
ondersteuning. Op deze manier zorgen we dat je 
de ondersteuning krijgt die bij jou past.  

• Basisondersteuning - niveau 1 

• Extra ondersteuning - niveau 2 

• Assinkbrede trajectklas - niveau 3 

•  Een passende plek buiten het Assink lyceum - 
niveau 4 

Basisondersteuning - niveau 1
Hiermee bedoelen we alle ondersteuning en 
begeleiding die je tijdens de lessen krijgt van 
je mentor, de leraren en de onderwijsassistent. 
Iedereen die op onze school werkt, begeleid je om 
een goede start te kunnen maken. De belangrijkste 
begeleider is je mentor. De mentor geeft 
begeleiding in Stamtijd en voert coachgesprekken 
met jou. Tijdens Stamtijd kun je allerlei vragen 
stellen en helpt je mentor jou met het leren plannen 
van je huiswerk en het leren voor toetsen. 

Zit je ergens mee? Bespreek dit dan met je mentor, 
zodat jullie samen naar een oplossing kunnen 
zoeken. Belangrijk in de mentorbegeleiding zijn de 
driehoeksgesprekken. Een paar keer per jaar heb 
je samen met je mentor en ouders een gesprek 
over je ontwikkeling.  Aan het eind van ieder 
gesprek stellen jullie samen nieuwe doelen op. De 
basisondersteuning vindt plaats tijdens Stamtijd, 
Basistijd, Ateliertijd en Toptijd. 
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Extra ondersteuning - niveau 2
Als je meer ondersteuning nodig hebt bij jouw  
ontwikkeling, dan kunnen we jou veel bieden.   
Namelijk:  

•  Extra begeleiding bij begrijpend lezen/rekenen 
(leerwegondersteuning) 

• Faalangstreductietraining 

• Examenvreestraining  

• Sociale vaardigheids-/weerbaarheidstraining  

Het kan ook zijn dat je niet lekker in je vel zit of dat 
er dingen spelen waardoor je even niet tot leren 
komt. Samen met jou, je ouders, mentor en leerling-
ondersteuner kijken we dan welke ondersteuning 
je nodig hebt. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld extra 
ondersteuning krijgt vanuit ons intern ondersteu-
ningsteam, door een leerlingondersteuner, jeugd-
maatschappelijk werker of ambulant begeleider. Er 
wordt altijd gekeken hoe wij jou zo goed mogelijk 
kunnen begeleiden. Wanneer je meer en langere 
tijd ondersteuning nodig hebt, dan kan ons extern 
ondersteuningsteam meedenken in wat helpend is 
voor jou. Uiteraard gaat dit altijd in overleg met jou 
en je ouders. 

Assinkbrede trajectklas - niveau 3
Soms lukt het even niet het onderwijs in de klas te 
volgen. Dan kan de trajectklas je tijdelijk onderwijs 
en ondersteuning op maat geven, afhankelijk van 
wat jij nodig hebt. Elke leerling in de trajectklas 
krijgt zijn eigen route, ofwel zijn eigen traject.   
De trajectklas is een fysieke ruimte binnen één van 
onze locaties waar maximaal 10 tot 15 leerlingen 
(tijdelijk) onderwijs volgen en begeleiding  
ontvangen. 

Een passende plek buiten het 
Assink lyceum - niveau 4
Soms heb je meer nodig dan wij als school kunnen 
bieden. Dan kijken we samen met jou en je ouders 
naar een onderwijsplek buiten het Assink lyceum. 
Een plek die bij jou past. Een plek waarvan we 
verwachten dat je gelukkig wordt en waar jouw 
mogelijkheden en talenten het best tot zijn recht 
komen.

 

i
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We doen het samen

Driehoeksgesprekken
Wij vinden het belangrijk dat we regelmatig en 
goed contact hebben met je ouders. Wij doen dit 
op vaste momenten in het schooljaar. We starten 
met een mentoravond. Je ouders maken dan 
kennis met je mentor. Naast ouderavonden en 
mentorgesprekken, organiseren we 2 à 3 keer per 
jaar driehoeksgesprekken. Samen met je ouders en 
leraar heb je een gesprek over hoe het met je gaat, 
je ontwikkeling en je prestaties. Niet alleen vanuit 
school bekijken we hoe we jou het beste kunnen 
begeleiden, ook je ouders denken hierin mee, zodat 
je het beste uit jezelf kunt halen. Wil jij of je ouders 
op een ander moment een gesprek aanvragen?  
Dat kan natuurlijk altijd! 

Communicatie met je ouders
Je ouders ontvangen inloggegevens voor 
het ouderportaal van onze school. Via het 
ouderportaal kunnen zij allerlei informatie inzien, 
waaronder het rooster, huiswerk en cijfers. Als je 
ziek bent of naar de tandarts moet, dan kunnen je 
ouders dat eenvoudig doorgeven via een speciaal 
formulier op het ouderportaal. Ook sturen wij 
regelmatig nieuwsbrieven en ontvangen je ouders 
belangrijke informatie per mail.

Hulp van ouders
Wist je dat ouders regelmatig voor de klas staan 
om een gastles te verzorgen? Bijvoorbeeld om  
iets te vertellen over hun beroep of expertise.  
Erg leerzaam én leuk! De komende jaren willen we 
vaker ouders gaan inzetten om te helpen tijdens  
de introductie of om mee te gaan met een excursie.  

Ouderraad
Net zoals op de basisschool hebben we op 
het Assink lyceum ook een ouderraad. Zij komt 
6 tot 8 keer per jaar bij elkaar om samen met 
de schoolleiding verschillende onderwerpen 
te bespreken. Ouders kunnen altijd terecht bij 
de ouderraad en als het een vraag is die met 
de schoolleiding moet worden besproken dan 
pakken we dit op. Ook organiseren we regelmatig 
interessante thema-avonden voor ouders.

Medezeggenschapsraad
Ouders en leerlingen hebben een belangrijke 
positie in de medezeggenschapsraad. Zij praten, 
denken en beslissen op onderdelen mee over wat 
er in de school gebeurt. Met name op het gebied 
van onderwijs, organisatie en personeel. 

Goed onderwijs maken we samen in een nauwe samenwerking tussen 
school, leerlingen én ouders. Wij vinden het dan ook erg belangrijk jij 
en je ouders actief deelnemen aan schoolactiviteiten.

Je leraar Je ouders

Jij staat
centraal
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De afkorting vmbo staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Het vmbo kent verschil-
lende leerwegen en duurt vier jaar. Daarna kun je naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). 

Wij leggen je graag uit hoe het vmbo op het Assink 
lyceum in elkaar steekt. Als je naar het vmbo op 
het Assink lyceum gaat, dan kom je in een van de 
volgende tweejarige brugklassen.

•  BK (vmbo-basis/kader): in deze brugklas kom je als 
je een vmbo-basis of vmbo-kader niveau hebt.

•  TH (vmbo-theoretische leerweg/havo): in deze 
brugklas kom je als je een vmbo-theoretische 
leerweg of vmbo-theoretische leerweg/havo 
niveau hebt.

Vmbo
Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

i
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Tweejarige brugklas BK
De tweejarige brugklas BK (basis/kader) be-
staat uit de gecombineerde leerweg van de 
basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-bb) en de 
kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-kb). Deze 
leerweg is voornamelijk gericht op de praktijk. 

Leergebieden die je krijgt zijn: Nederlands, mo-
derne vreemde talen (Engels en Duits), rekenen/
wiskunde, burgerschap, kunst en cultuur (muziek) 
en sport en bewegen. In het tweede brugjaar komt 
daar beeldende vorming bij. In zowel het eerste als 
het tweede jaar ga je een groot deel van de week 
besteden aan DOE. In DOE zitten verschillende 
vakken verwerkt. Je krijgt dan ook wat mee van bij-
voorbeeld biologie, verzorging en aardrijkskunde.

DOE

In de eerste twee leerjaren van BK wordt DOE 
gegeven: DOE staat voor Denken, Ontwikkelen 
en Ervaren. Je werkt projectmatig en langere tijd 
aan een thema dat dicht bij jouw belevingswereld 
ligt. Je kiest telkens een opdracht waarmee je 
aan de slag gaat. Zo ontdek je jouw interesses en 
voorkeuren en kun je een goede keuze maken voor 
één van de vier profielen die wij aanbieden in het 
derde en vierde schooljaar. Je doet dus niet alleen 
kennis op, maar leert ook om samen te werken, te 
presenteren en te reflecteren. Ook werk je tijdens 
DOE aan je onderzoeksvaardigheden.

Tijdens DOE kom je in aanraking met bestaande 
technieken en de nieuwste technologie. Wij vinden 
het belangrijk dat je kennis maakt met de uitdagin-
gen en mogelijkheden van werken in de technische 
wereld. Deze vorm van onderwijs sluit nauw aan op 
de praktijk en de bovenbouw van het vmbo. 

Bovenbouw
In het derde jaar ga je verder met de 
basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-bb) of de 
kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-kb) en kies  
je een van de vier profielen: 

• Bouwen, wonen en interieur (BWI) 

• Produceren, installeren en energie (PIE) 

• Zorg en welzijn (Z&W) 

• Dienstverlening en producten (D&P) 

Diploma binnen, wat nu? 

•  Als je vmbo-bb hebt afgerond, dan kun je naar 
het mbo niveau 2 of vmbo-kb leerjaar 4. 

•  Als je vmbo-kb hebt afgerond, dan kun je naar 
het mbo niveau 3/4 of vmbo-g/tl leerjaar 4.
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Tweejarige brugklas TH 
Je kunt bij ons ook in het eerste jaar starten in 
de brugklas TH (theoretische leerweg/havo). 
Deze leerweg is voornamelijk gericht op de 
theorie. Je krijgt dus ook meer theoretische 
vakken dan in de brugklas BK.

Leergebieden die je krijgt zijn: Nederlands, 
moderne vreemde talen (Engels en Duits), rekenen/
wiskunde, burgerschap, kunst en cultuur (muziek en 
beeldende vorming), sport en bewegen, mens en 
maatschappij (aardrijkskunde) en mens en natuur 
(biologie en ‘techniek, technologie en onderzoek’).

In het tweede brugjaar krijg je daar ook nog Frans, 
economie en natuurkunde bij. 

Bovenbouw
Na de eerste twee brugjaren kun je naar de havo 
of ga je verder op het vmbo. De theoretische leer-
weg (vmbo-tl) gaat over in de gemengde leerweg 
(vmbo-g/tl). Je volgt naast de theoretische vakken 

ook een praktijkvak: Dienstverlening en produc-
ten. Met dit vak krijg je volop de kans te ontdek-
ken waar jouw kwaliteiten liggen en werk je aan 
vaardigheden als plannen, organiseren, zelfstandig 
werken en samenwerken. Het vak helpt in de voor-
bereiding op het middelbaar beroepsonderwijs. 

Toptraject vmbo 

Ambitieuze vmbo-g/tl-leerlingen kunnen in de 
leerjaren 3 en 4 het zogenaamde Toptraject 
volgen. Met dit traject dagen wij je uit om het 
beste uit jezelf te halen, waardoor je een grotere 
kans hebt op het behalen van het hbo-diploma. 
Wij begeleiden en bereiden je voor op de diverse 
routes en mogelijkheden die uiteindelijk leiden tot 
het hbo. Je kunt bijvoorbeeld de route vmbo-mbo-
hbo of vmbo-havo-hbo volgen. 

Diploma binnen, wat nu?  

Als je vmbo-g/tl hebt afgerond, dan kun je naar het 
mbo niveau 3/4 of naar de havo, leerjaar 4.

Tweejarige 
brugklassen 
op het Vmbo

Verschil TH en HV

Leerlingen in de brugklas HV volgen precies 
dezelfde vakken als in de brugklas TH.   
TH volgt alleen economie als extra vak.   
In HV ligt het tempo hoger en wordt er   
gewerkt met een ander niveauboek.   
De TH-leerling krijgt daarnaast meer   
begeleiding en van de HV-leerling wordt  
meer zelfstandigheid verwacht. 
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De afkorting havo staat voor hoger algemeen voortgezet onderwijs. Een havo-opleiding duurt 5 jaar. 
Met havo bereid je je voor op een studie in het hoger beroepsonderwijs (hbo). Na afronding van de 
havo kun je ook verder met het vwo.  

Tweejarige brugklas HV
Je start in de tweejarige brugklas HV (havo/
vwo). Leergebieden die je krijgt zijn: Nederlands, 
moderne vreemde talen (Engels en Duits), rekenen/
wiskunde, burgerschap, kunst en cultuur (muziek en 
beeldende vorming), sport en bewegen, mens en 
maatschappij (aardrijkskunde) en mens en natuur 
(biologie en ‘techniek, technologie en onderzoek’).

In het tweede brugjaar krijg je daar ook nog extra 
vakken bij, namelijk Frans en natuurkunde.

Bovenbouw
Na leerjaar 2 kun je verder met de havo of het vwo. 
Op de volgende pagina tref je meer informatie aan 
over het vwo. 

Aan het einde van het derde jaar havo kies je één 
van de vier profielen. De vakken die je dan volgt, 
zijn afhankelijk van het door jou gekozen profiel. 
In onze schoolgids kun je zien welke vakken je 
allemaal krijgt.

• Cultuur & Maatschappij (CM) 

• Economie & Maatschappij (EM) 

• Natuur & Gezondheid (NG) 

• Natuur & Techniek (NT)

Bewegen, Sport en  
Maatschappij (BSM)
In je vrije profieldeel kun je kiezen voor 
bijvoorbeeld het examenvak BSM. BSM staat voor 
Bewegen Sport en Maatschappij. Bij BSM leer je 
organiseren en leidinggeven aan medeleerlingen 
en medewerkers tijdens sportevenementen. 

Sterk bèta-profiel
Vind je werken in een technische omgeving 
interessant? We werken samen met Thales in 
Hengelo, zodat jij kunt ervaren hoe het is om in 
een technische omgeving te werken. Ook kun je 
bij Hogeschool Saxion meedoen met bijzondere 
projecten, bijvoorbeeld voor havo-talenten. 

Muziek, drama en  
beeldende vorming
Wat dacht je van muziek en drama? We hebben 
een eigen theater. Je kunt meedoen met onze  
jaarlijkse muziek- en dramavoorstellingen.   
Je kunt zelfs eindexamen doen in deze vakken. 

International Business
Als onderdeel van Toptijd wordt International  
Business aangeboden. In dit programma word je 
begeleid in het opzetten van een eigen bedrijfje, 
zodat je kunt werken aan je vaardigheden als 
ondernemer in spé. Naast International Business 
worden nog veel meer modules aangeboden. Je 
kunt er ook voor kiezen om een eigen programma 
te volgen. Bijvoorbeeld het aanleren van een 
vreemde taal (een andere taal dan Engels, Duits 
of Frans), het volgen van een scheidsrechtercursus 
of reanimatiecursus. Als je BSM niet als vak hebt 
gekozen in je profiel, kun je ook BSM kiezen.

Havo
Hoger algemeen voortgezet onderwijs
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‘Je start in de tweejarige brugklas HV’
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‘Internat ionale samenwerking 
met andere Europese landen’

i
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De afkorting vwo staat voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Een vwo-opleiding duurt 6 
jaar. Het vwo bestaat uit een atheneum- en een gymnasiumstroom. Met vwo bereid je je voor op een 
studie in het hoger beroepsonderwijs (hbo) of de universiteit.

Tweejarige brugklas HV
Je start in de tweejarige brugklas HV (havo/
vwo). Leergebieden die je krijgt zijn: Nederlands, 
moderne vreemde talen (Engels en Duits), rekenen/
wiskunde, burgerschap, kunst en cultuur (muziek en 
beeldende vorming), sport en bewegen, mens en 
maatschappij (aardrijkskunde) en mens en natuur 
(biologie en ‘techniek, technologie en onderzoek’). 

In het tweede brugjaar krijg je daar ook nog extra 
vakken bij, namelijk Frans en natuurkunde.

Ben je op zoek naar nóg meer uitdaging? Dan is 
het GVplus programma misschien wel iets voor jou! 
Meer hierover lees je op de volgende pagina.

Bovenbouw
Na leerjaar 2 kun je verder met de havo of het vwo. 
De vakken die je dan volgt, zijn afhankelijk van het 
door jou gekozen profiel. In onze schoolgids kun je 
zien welke vakken je allemaal krijgt.

Aan het einde van het derde jaar kies je één van de 
vier profielen: 

• Cultuur & Maatschappij (CM) 

• Economie & Maatschappij (EM) 

• Natuur & Gezondheid (NG) 

• Natuur & Techniek (NT) 

Boeiend 
internationaliseringsprogramma
Via ons internationaliseringsprogramma krijg je 
de kans je in Europa te verdiepen. Samen met 
leerlingen uit onder meer Duitsland, Frankrijk, 
Hongarije en Italië werk je aan thema’s waarbij je 
elkaars cultuur leert kennen. 

Van techniek tot theater 
Net als bij havo heb je de mogelijkheid om het 
werken in een technische omgeving te ervaren of 
deel te nemen aan een bijzonder project van de 
Universiteit Twente of Hogeschool Saxion. Ook kun 
je schitteren in ons eigen theater. Je kunt meedoen 
met onze jaarlijkse muziek- en dramavoorstellingen. 
Je kunt zelfs eindexamen doen in de vakken muziek, 
drama en beeldende vorming. 

Onderzoeksvaardigheden
Wat komt er allemaal kijken bij het ontwerpen 
van nieuw speelgoed? Waar moet je op letten 
bij het analyseren van meningen op social 
media? Hoe voer je een sterke discussie over 
klimaatverandering? Jij gaat aan de slag met 
verschillende vraagstukken. Je leert onder andere 
om een onderzoeksverslag te schrijven en hoe je 
een juiste bronanalyse maakt. In de bovenbouw 
zijn de onderzoeksvaardigheden afgestemd op 
jouw gekozen profiel. In het laatste leerjaar volgt 
de meesterproef, ofwel: het profielwerkstuk. 
Hiermee laat jij zien dat je voldoende kennis en 
academische vaardigheden bezit om met een 
academische vervolgstudie te beginnen.

Vwo
Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
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Ben jij iemand die geen genoegen neemt met een standaardantwoord en wil je het 
naadje van de kous weten? Wil je dieper op de leerstof ingaan, heb je uitdagingen 
nodig om je brein te prikkelen en denk je net iets diepgaander na over bepaalde 
zaken dan anderen? Dan zou je wel eens heel goed op je plek kunnen zijn binnen 
GVplus!

Wat houdt GVplus in?
GVplus staat voor gymnasium en vwo-plus.  
Als je een eenduidig vwo-advies krijgt van de  
basisschool kun je je hiervoor aanmelden. Je volgt 
in Basistijd dan als extra vakken zowel Filosofie  
als Klassieke Talen. Bij dat laatste vak maak je  
niet alleen kennis met de taal van de Grieken en 
Romeinen, maar ook met hun cultuur.

Verder ontwikkel je een probleemoplossende en 
onderzoekende houding doordat je in Toptijd 
aan speciale projecten werkt en bij het vak 
Onderzoek diverse academische vaardigheden 
krijgt aangeleerd, zoals (durven) communiceren 
in vreemde talen, luisteren, observeren en 
interpreteren, creatief en flexibel denken.

Doordat je minder uren Ateliertijd maakt, zit je net 
zo lang op school als de HV-leerlingen. Thuis moet 
je dan misschien wel eens wat langer aan de slag 
voor school. Om dit goed te kunnen plannen en 
organiseren en je te helpen bij het ‘leren leren’ is er 
tijdens Stamtijd extra aandacht voor onder andere 
leerstrategieën, planning en prioritering, leren 
doorzetten en organisatie.

Aan het einde van leerjaar 1 hebben je leraren 
een goed beeld van jouw capaciteiten en wordt 
bekeken of doorgaan met gymnasium en/of vwo-
plus mogelijk en wenselijk is. 

Ben je enthousiast geworden?
Kom dan naar Beleef het Assink op 22 november 
of het Open huis op 31 januari. Je krijgt dan meer 
informatie over GVplus en over hoe je je hiervoor 
kunt aanmelden.

Gymnasium en vwo-plus
Prikkel je brein met diepgaande lesstof

34  Assink lyceum



‘Je eerste stappen op weg 
naar de wetenschap’

i
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Tweejarige brugklas 
Als je je aanmeldt voor het Assink lyceum, dan start 
je in een tweejarige brugklas. In brugjaar 1 en 2 
worden twee niveaus gecombineerd. Bijvoorbeeld 
vmbo-theoretische leerweg en havo. Je hebt 
twee jaar de tijd om te ontdekken welk niveau het 
meest geschikt is voor jou. Zowel de lesstof als het 
leertempo wordt op jouw niveau aangepast.

We hebben de volgende tweejarige brugklassen: 
BK, TH, HV en GVplus.

In het derde jaar ga je vervolgens verder met 
vmbo-basis, vmbo-kader, vmbo-g/tl, havo, vwo, 
gymnasium en/of vwo-plus.

Op pagina 38 staat een tabel met een overzicht 
van welke niveaus op welk locaties worden 
aangeboden.

Naar het 
Assink lyceum

havo/vwo gymnasium
/vwo-plus

vmbo
basis/kader

BK TH HV GVplus
vmbo

theoretische 
leerweg/havo
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Wisselen tussen niveaus
Misschien weet je al of je naar het vmbo, de havo 
of het vwo gaat. Het kan ook zijn dat je er nog niet 
uit bent. 

Met je leraar van de basisschool en je ouders 
probeer je zo goed mogelijk te bedenken wat het 
beste bij jou past. Ben je eenmaal begonnen op de 
middelbare school en blijkt, onder andere op basis 
van je cijfers, dat een ander niveau toch beter bij 
jou past, dan kun je nog wisselen. 

Tijdens het eerste schooljaar houden je mentor en 
je andere leraren in de gaten of je op het niveau 
zit dat het beste bij je past. Wanneer je leraren 
denken dat een ander niveau beter voor je zou 
zijn, dan bespreekt je mentor dit met jou en je 
ouders. Mocht je zelf denken dat een ander niveau 
beter past, dan kun je dit ook zelf met je mentor 
bespreken.
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Leerjaar 1 en 2

BK

TH

HV

GVplus

Vanaf leerjaar 3

Vmbo-basis

Vmbo-kader

Vmbo-g/tl 

Havo

Vwo

Vwo-plus

Gymnasium

Rekkenseweg
Eibergen

Van Brakelstraat
Haaksbergen

Bouwmeester
Haaksbergen

Parallelweg
Neede

Leerjaar

1 en 2

1 en 2

1 en 2

1 en 2

3 en 4

3 en 4

3 en 4

3 t/m 5

3 t/m 6

3 t/m 6

3 t/m 6

Welk niveau? 
In onderstaande tabel kun je zien welke tweejarige brugklassen        
en niveaus er op elke locatie worden aangeboden.

Ruurlo

Regio Berkelland
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Heb je een goed gevoel bij het Assink lyceum en 
wil je hier graag naar school? Leuk! Wanneer 
je je aanmeldt bij onze school, geef je ook aan 
welk niveau je graag zou willen volgen.  
Je basisschool levert ons informatie aan over 
je ontwikkelingen van de afgelopen jaren op 
school. Ze geven aan hoe je werkt en wat jouw 
leermogelijkheden zijn. 

Ook gaan we nog in gesprek met de leraar van 
jouw basisschool. Wij volgen altijd het advies van 
je basisschool. Soms willen we nog even overleg-
gen of het niveau wel goed bij je past. Meestal 
speelt de uitslag van de eindtoets geen rol meer 
bij de plaatsing. Mocht je de toets zo goed heb-
ben gemaakt dat je eventueel naar een hoger 
niveau zou kunnen, dan moet jouw basisschool 
het advies opnieuw bekijken. Als jouw school be-
sluit om bijvoorbeeld havo in plaats van vmbo te 
adviseren, dan nemen we dit besluit over. We zien 
je graag na de zomervakantie bij ons op school.

‘Veel succes 
met het maken 
van je keuze’

Welke locatie? 
Als je je aanmeldt voor het Assink lyceum 
dan kijken we naar de postcode van je 
woonadres om te bepalen naar welke lo-
catie je gaat. Dit doen we omdat we voor 
beide gemeenten een brede instroomlo-
catie voor brugjaren 1 en 2, BK, TH en HV 
willen behouden.

Instroompunt Berkelland

Woon je in de regio Berkelland dan word 
je op de locatie Rekkenseweg in Eibergen 
geplaatst. Een uitzondering hierop is als 
je gymnasium en/of vwo-plus gaat doen, 
dan ga je naar de locatie Bouwmeester 
in Haaksbergen. Alleen op deze locatie 
bieden we dit niveau aan.

Instroompunt Haaksbergen

Woon je in de regio Haaksbergen, dan  
ga je naar de locatie Bouwmeester   
of Van Brakelstraat.

Borculo

Neede

Eibergen

Haaksbergen

Buurse

Rekken
Ruurlo

Regio Haaksbergen

Regio Berkelland
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assinklyceum.nl 

info@hetassink.nl 

Van Brakelstraat, Haaksbergen
Leerjaar 1 & 2: 
vmbo-bb/kb 
vmbo-tl/havo

Leerjaar 3 & 4: 
vmbo-g/tl

Bouwmeester, Haaksbergen
Leerjaar 1 t/m 6: 
havo
vwo 
vwo-plus
gymnasium

Rekkenseweg, Eibergen
Leerjaar 1 & 2: 
vmbo-bb/kb
vmbo-tl/havo 
havo/vwo

Parallelweg, Neede
Leerjaar 3 & 4: 
vmbo-bb
vmbo-kb 
vmbo-g/tl

Locaties

T. 053 - 573 06 06
E. vanbrakelstraat@hetassink.nl

T. 053 - 573 07 08
E. bouwmeester@hetassink.nl

T. 0545 - 47 71 80
rekkenseweg@hetassink.nl

T. 0545 - 47 71 82
E. parallelweg@hetassink.nl


