
Welkom op Rutger Kopland VO Eemsdelta
Dit boekje helpt je op weg in onze nieuwe school. Er staan plattegronden en informatie over het 
onderwijs en het gebouw in. De school is nog in aanbouw. Schooljaar 2023-2024 wordt het in 
gebruik genomen.



Ontmoet en onderneem
Word jij VO Eemsdelta-leerling? Dan heb jij straks, 
met je diploma op zak, alle kennis en kunde in huis
voor je vervolgstap en weet je waar je talenten 
liggen. Maar er is meer: je bent sterk in taal en 
communicatie, burger van de wereld, trots op 
jezelf en je omgeving èn je kunt zelf (actie) 

ondernemen. Samen kijken we naar wat jij nodig 
hebt om dit te bereiken. Uitgangspunt is dat je leert 
door mensen te ontmoeten en te ondernemen in 
de Eemsdelta-regio.

Rutger Kopland in Siddeburen  
Rutger Kopland VO Eemsdelta vind je in 
Siddeburen, een centrumdorp in de gemeente 
Midden-Groningen. Jaarlijks worden er allerlei 
activiteiten georganiseerd voor mensen in het dorp 
en de nabije omgeving. Iedereen kent elkaar en is 
bij elkaar betrokken. Ontmoeten en ondernemen 
gaat er als vanzelf.

Opleidingen Rutger Kopland VO Eemsdelta
Rutger Kopland VO Eemsdelta biedt onderbouw 
vmbo (tl, kb en bb) en havo, en bovenbouw 
vmbo-tl met (voor iedereen) informatietechnologie 
als examenvak.
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Dichter Rutger Kopland
Wist je dat Rutger Kopland een van de populair-
ste dichters van Nederland was? Onze leerlingen 
hebben al veel prijzen gewonnen met poëzie. 
Heb jij trouwens het standbeeld van de Sidde-
buurster Bok weleens gezien? Dit standbeeld ver-
wijst naar het gelijknamige gedicht van Trijntje 
Fop. Zoek het maar eens op.

Ingang en fietsenstalling
Ons nieuwe schoolgebouw heeft een leerlingen- 
ingang en een hoofdingang. Wij heten je wel-
kom bij de leerlingeningang. Daar kun je 
ook je fiets neerzetten. 

Rooster en pauzes
Als je bij ons op school komt, krijg je een lesroos-
ter. Daarop zie je precies wanneer je welk vak
hebt, waar je moet zijn en wanneer het pauze is. 

Eten en drinken doen we samen in de kantine of 
buiten op de daarvoor aangewezen plekken. 

Lokaalnummering
Alle lokalen en ruimtes zijn genummerd. Het 
eerste cijfer staat voor de verdieping. Lokaal
0.02 ligt bijvoorbeeld op de begane grond en 
1.02 op de eerste verdieping.

Catering
Je kunt in de kantine bij de balie eten en drinken 
kopen. Je betaalt met je pinpas.

Lockers 
Je kunt een locker huren voor je schoolspullen, 
je jas en waardevolle voorwerpen. Je huurt
en opent je locker via een app die je downloadt 
op je telefoon.
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Wifi, device en telefoon 
In het gebouw is wifi. Met je leerlingnummer en 
wachtwoord kun je inloggen. Je gaat op school 
werken met een device. Die kun je via school 
aanschaffen. Check regelmatig je schoolmail en 
bekijk via de app op je telefoon wat je huiswerk 
is, hoe je rooster eruit ziet en welke cijfers je 
hebt gehaald. Tijdens de les doe je je telefoon 
in de (telefoon)tas, want leren gaat het best als 
je je aandacht er goed bijhoudt.

Conciërges en leerlingencoördinatoren
Conciërges en leerlingencoördinatoren zorgen 
ervoor dat de sfeer goed blijft in en om de
school. Dat gebeurt in samenspraak met jou. 
Als er iets is kun je altijd bij hen terecht. Heb 
je vragen over je rooster, ICT of administra-
tieve zaken? Dan kun je ook bij hen terecht.

Rookvrij 
We wensen iedereen een goede gezondheid 
toe. Daarom is het gebouw en het terrein 
rondom rookvrij. 

Lokalen voor informatietechnologie
Er zijn speciale lokalen voor het vak informatie-
technologie. Bij dit vak maak je kennis met de 
nieuwste technologieën. Je werkt samen met 
anderen aan realistische opdrachten afkomstig 
van bedrijven en organisaties uit de omgeving. 

l

1.10
Science
Theorielokaal

1.06
Science
Praktijklokaal

Toiletten

1.05
Instructielokaal

1.04
Science
Leerplein

1.09
TOA 
ruimte

1.02

Sedumdak

Rutger Kopland VO Eemsdelta  Eerste verdieping



Zo leer je verschillende competenties, bij-
voorbeeld om (zelf actie) te ondernemen.

Mediatheek en projecten 
De instructieruimten voor Nederlands en 
moderne vreemde talen staan in verbinding 
met het taalleerplein en de mediatheek. Dat 
is bijvoorbeeld handig tijdens het werken 
aan projecten.



VO Eemsdelta heeft twee onderwijslocaties:

Rutger Kopland VO Eemsdelta
Bezoekadres: Singellaan 10 
9628 AL Siddeburen
Postadres: Postbus 173, 9930 AD Delfzijl
Telefoon: 0598-431342

Campus VO Eemsdelta
Bezoekadres: Pastorielaan 4 
9901 CE Appingedam
Postadres: Postbus 173, 9930 AD Delfzijl
Telefoon: 0596-693693
 
www.vo-eemsdelta.nl, info@vo-eemsdelta.nl

Het bezoekadres wordt
Rutger Kopland VO Eemsdelta
Poststraat 1
9628 AA Siddeburen


