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Voor leerlingen van groep 8

VO Eemsdelta: jouw school voor 
VWO+, VWO, HAVO, VMBO, VMBO-OOM en PRO



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.

De VO Eemsdelta aanpak 
De volgende vragen staan bij ons centraal:

Wat heb jij specifiek nodig?
Je mentor begeleidt je bij het maken van keuzes 
op het gebied van talentontwikkeling, (vak)onder-
steuning, welzijn en je loopbaan. Waar ben je 
goed in, wat kan beter, wat zijn je ambities en wat 
heb jij specifiek van ons nodig? We bieden allerlei 
vormen van ondersteuning en keuzeprogramma’s.   

AMBITIE- EN ONTWIKKEL-
GESPREKKEN
Aan het begin van het jaar voer je met je mentor 
en je ouders een ambitiegesprek over wat je wilt 
bereiken en wat je nodig hebt. Elke periode voer 
je een ontwikkelgesprek. Dan ben jij aan zet.

ONDERSTEUNINGSUREN
In de onderbouw heb je wekelijks twee onder-
steuningsuren. Dan kies je voor welk vak je extra 
ondersteuning nodig hebt. 



Hoe maken we leren betekenisvol?
Leerstof krijgt betekenis als je weet waarvoor je 
deze nodig hebt. Daarom werk je bij ons aan 
realistische opdrachten, maak je uitstapjes in de 
regio en doe je mee aan wedstrijden. Bovendien 
leer je bij bedrijven, organisaties en (vervolg)op-
leidingen in de regio. Zo leer je over de nieuwste 
ontwikkelingen.  

LEREN IN DE 
EEMSDELTA-REGIO
Je ontdekt bij ons de Eemshaven, de havenstad 
Delfzijl, de historische stad Appingedam, de 
wierdedorpen, de landbouw en de natuurgebie-
den. Je maakt kennis met de vele bedrijven en 
organisaties, in cultuur, zorg, bouw, techniek, 
informatietechnologie en duurzaamheid.

Hoe kun je er zijn voor anderen en 
de wereld?
Op onze school kan iedereen zichzelf zijn. Je 
leert elkaar kennen, elkaars verschillen respecte-
ren en helpt elkaar als dat nodig is. In opdrach-
ten leer je hoe je iets voor de regio en de wereld 
kunt betekenen. Je komt bijvoorbeeld op voor an-
dermans belangen of denkt mee over oplossingen 
voor (actuele) problemen. Je organiseert daar-
naast activiteiten of festiviteiten voor de regio. 

VRIENDELIJKE SFEER
Docenten, leerlingencoördinatoren en conciërges 
zorgen ervoor dat de sfeer goed blijft in en om 
de school. Op een vriendelijke manier en in 
samenspraak met jou.    



Rutger Kopland VO Eemsdelta
Rutger Kopland VO Eemsdelta vind je in 
Siddeburen, een centrumdorp in de 
gemeente Midden-Groningen. Vanuit ons 
nieuwe schoolgebouw ga jij ontmoeten en 
ondernemen op deze mooie plek. Wist je 
dat Rutger Kopland een van de populairste 
dichters van Nederland was? Onze leerlin-
gen hebben al veel prijzen gewonnen met 
poëzie.

In schooljaar 2023-2024 verhuizen we naar 
een nieuw schoolgebouw aan Poststraat 1
in Siddeburen. 
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Rutger Kopland VO Eemsdelta 
opleidingen
Rutger Kopland VO Eemsdelta biedt onderbouw 
vmbo-tl, vmbo-kb, vmbo-bb en havo en boven-
bouw vmbo-tl. Voor de bovenbouw van vmbo-bb, 
vmbo-kb en de havo kun je op Campus VO 
Eemsdelta in Appingedam terecht. Dat sluit op el-
kaar aan. Je kunt in de bovenbouw van het vmbo 
kiezen uit de profielen Zorg en Welzijn (Z&W), 
Economie en Ondernemen (E&O), Produceren, 
Installeren, Energie (PIE) en Bouwen, Wonen en 
Interieur (BWI). Informatietechnologie  

In de onderbouw volgt iedereen het vak informa-
tietechnologie. Je maakt kennis met de nieuwste 
technologieën zoals programmeren, film bewer-
ken, websites bouwen, werken met 3D en 

GECOMBINEERDE 
BRUGKLASSEN 
We hebben gecombineerde brugklassen, 
bijvoorbeeld vmbo-bb/kb, vmbo-kb/tl en 
vmbo-tl/havo. Zo ontdek je welk niveau 
aansluit bij jou en jouw interesses. Na het 
eerste jaar ga je verder op het niveau dat 
het beste bij je past.   

2D tekenprogramma’s, robotica, 3D printen en 
lasersnijden. Kenmerkend voor het vak informa-
tietechnologie is dat je (samen)werkt aan realisti-
sche opdrachten afkomstig van bedrijven en or-
ganisaties uit de omgeving. Daardoor ontwikkel 
je verschillende competenties op het gebied van 
communicatie, samenwerking, ondernemerschap, 
creativiteit en zelfsturing. 

Doe je vmbo-tl, dan ga je in de bovenbouw bij 
het vak informatietechnologie dieper in op de on-
derwerpen die je in de onderbouw hebt gehad. 
Je mag zelf kiezen welke modules je volgt. Dit is 
afhankelijk van je interesses en/of vervolgoplei-
ding. Inhoudelijk sluit het vak goed aan op een 
vervolgopleiding in de ICT of mediavormgeving.

 



Hoe word je sterk in taal, burger van de 
wereld, trots op jezelf en ondernemend? 

Een paar voorbeelden:

Elke dag iets te lezen 
Je neemt elke dag iets te lezen mee naar school, 
zodat je kunt lezen als je tijd over hebt. Je leest 
de krant, een tijdschrift of een zelfgekozen boek. 
De school heeft een mediatheek die gevuld is met 
de nieuwste (jeugd)boeken. In de meeste lokalen 
staat ook een leeskist.

Regionale en landelijke activiteiten 
Je doet mee aan allerlei regionale en landelijke 
activiteiten op het gebied van taal zoals:
• De Jonge Jury. Je brengt onder andere 
 je stem uit op je favoriete boek.
• Stap op de rode loper. Tijdens dit project 
 ontmoet je verschillende bekendheden 
 op taalgebied.
• De voorleeswedstrijd Read2me.
• Het Groninger Scholierendebat.
• Dichtwedstrijd DoeMaarDichtMaar.

Project Mediawijsheid Cultuurreporters
In leerjaar 1 tot en met 3 krijg je onderdelen 
uit het mediawijsheidproject Cultuurreporters. 
Je leert bijvoorbeeld kritisch kijken en luisteren, 
interviewtechnieken en non-fictie films maken.

Leerlingenraad
In de leerlingenraad behartig je de belangen van 
onze leerlingen. Het kan bijvoorbeeld gaan over 
het onderwijs, de aankleding van het gebouw, een 
schoolfeest, het examen en de proefwerkweek.

Deelname goededoelenacties
Elk jaar steunen we goede doelen. Met ludieke 
acties, sponsorlopen of door verkoop van produc-
ten, zamelen we geld in. 

Buitenlandreis
In klas 3 maak je een buitenlandreis. Deze reis 
wordt in de lessen voorbereid. We vinden het 
belangrijk dat je over grenzen heen kijkt, zodat 
jij straks ook op wereldniveau een bijdrage kunt 
leveren. 

Activiteitenweken
Drie keer in het jaar is er een activiteitenweek. 
Dan kun jij je talenten ontdekken. Er zijn ver-
schillende interessante opdrachten en activiteiten 
waaruit je kunt kiezen. Daarvoor ga je ook buiten 
de school op onderzoek uit.



Deelname aan talentwedstrijden
Om je talenten verder te ontwikkelen en te laten 
zien, kun je meedoen aan verschillende wed-
strijden zoals:
• De provinciale kampioenschappen 
 ploegenachtervolging.
• De 4-mijl van Groningen.
• De Lego League. 
• De Zeemijlenloop van Delfzijl.
• De Nationale Olympiades van Bèta-
 excellent.
• De Athenespelen.
• Het Nederlands Kampioenschap Debatteren.

Wetenschapsdag
Tijdens de Wetenschapsdag laten we je kennis-
maken met de wetenschap. Er worden lezingen 

en demonstraties gegeven op het gebied van 
sterrenkunde, aardbevingsbestendig bouwen 
en forensische psychologie. 

Girlsday
Op Girlsday ontmoeten meiden vrouwelijke mede-
werkers in bèta-, technische en ICT-beroepen. Is 
een vervolgopleiding op dit gebied iets voor jou?
 
Sterk Techniek Onderwijs
Met onze deelname aan Sterk Techniek Onder-
wijs stimuleren wij jouw oriëntatie op technische 
beroepen. Dat doen we onder andere door het 
bezoeken van demonstraties en bedrijven. Maar 
ook door te werken met een 3D printer.

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding
De mentor geeft je lessen loopbaanoriëntatie. Tijdens 
deze lessen leer je reflecteren, keuzes maken en zelf 
vervolgstappen nemen op het gebied van je loop-
baan. Je kijkt onder andere naar waar jij goed in 
bent en wat jij leuk vindt en bouwt aan je portfolio. 

Stage 
In het derde leerjaar loop je een week stage. Je kiest 
een bedrijf of organisatie die aansluit bij je interes-
ses. Tijdens de lessen loopbaanoriëntatie bereid je 
je hierop voor.

Digitale geletterdheid
In klas 1 en 2 krijg je lessen in digitale geletterdheid. 
Je leert ICT-basisvaardigheden, computational 
thinking, informatievaardigheden en wordt mediawijs. 

Fabian Mik
docent LEVO, geschiedenis en economie

Bij burgerschapsvorming ga ik bijvoorbeeld met 
leerlingen in gesprek over de stelling ‘Ik ben racis-
tisch’. Bijna altijd komen we dan tot de conclusie dat 
iedereen weleens iets zegt wat anderen kan kwet-
sen. Maar dit betekent natuurlijk niet dat iemand 
een racist is. Je gaat daardoor beter nadenken over 
wat je zegt en komt eerder op voor anderen.   



Leerlingen over Rutger Kopland VO Eemsdelta

Evy Ridderstap 
leerling klas 2 tl/havo

Je kunt hier altijd bij iemand 
terecht als er iets is. Ze zien 
het ook aan je als je ergens 
hulp bij nodig hebt. Wat ik 
ook goed vind is dat ze je 
helpen zelfstandig te worden 
en uit te zoeken wat je leuk 
vindt. We zijn bijvoorbeeld 
net naar een techniekbeurs 
geweest. Defensie was daar 
ook. Het lijkt me leuk om 
daar te werken. Een kantoor-
baan is niks voor mij, ik kan 
namelijk niet stilzitten.
 

Kiano Wouda
leerling klas 2 tl/havo

Ik vind alle docenten goed in hun 
vak. Ze kunnen goed uitleggen en 
als je iets niet snapt leggen ze het 
rustig nog een keer uit. Het is ook 
fijn dat je niet veel huiswerk hebt. 
Veel maak je al op school. Ik ben 
goed in wiskunde. Dat zeggen an- 
deren ook altijd tegen mij. Program-
meren vind ik ook leuk, dat leer je 
bij het vak informatietechnologie. 

Melanie Wieringa
leerling klas 2 tl/havo

Ik krijg hier hele goede ondersteuning. Tijdens 
de ambitiegesprekken bespreek je welke hulp 
je nodig hebt. Er is van alles mogelijk. Dat 
wordt in je ondersteuningspas gezet, zodat ie-
dereen er rekening mee houdt als het nodig is. 
Ik hou van tekenen en handvaardigheid. Op de 
miniboomhut en het magische vierkant die ik 
maakte ben ik het meest trots. 

Melanie Wieringa
leerling klas 2 tl/havo

Ik krijg hier hele goede ondersteuning. Tijdens 
de ambitiegesprekken bespreek je welke hulp 
je nodig hebt. Er is van alles mogelijk. Dat 
wordt in je ondersteuningspas gezet, zodat 
iedereen er rekening mee houdt als het nodig 
is. Ik hou van tekenen en handvaardigheid. 
Op de miniboomhut en het magische vierkant 
die ik maakte ben ik het meest trots. 



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


