
VWO+
OP CAMPUS VO EEMSDELTA



Wil jij volgend schooljaar beginnen op een school 
waar je flink uitgedaagd wordt? Kies dan voor vwo+ 
op Campus VO Eemsdelta!

Voor wie:

Als je vwo+ wilt gaan doen, verwachten we
een positief advies voor vwo+ van de basis-
school en een goede motivatie. Na je aanmel-
ding voeren we indien gewenst een intakege-
sprek om te kijken of vwo+ echt iets voor je is.
 
Voor vragen kunnen jij en je ouders contact
met ons opnemen. Een vrijblijvend
oriënterend gesprek is ook altijd mogelijk.
Contactpersonen voor vwo+ zijn:
Annelies Jongbloed, coördinator vwo+
Jolien Dijk, coördinator Junior Master Class
Monique Abiadh, leerlingcoördinator klas 1 en 2

In klas 1 tot en met 3 kun je naast het 
reguliere vwo kiezen voor vwo+. Vwo+ is 
voor leerlingen die meer aankunnen dan 
het reguliere vwo-programma en breed
geïnteresseerd zijn. Doe je mee, dan krijg 
je aan het einde van klas 3 een certificaat.

In vwo+ krijg je het-
zelfde programma 
als de vwo-leerlingen, 
maar bieden we extra 
uitdaging. Je gaat je meer verdiepen in de 
vakken en het tempo ligt hoger. Voor 
sommige vakken is er een lesuur minder 
ingeroosterd. Deze lesuren gebruiken we 
voor extra begeleiding en verdieping. Je 
krijgt in vwo+ ook het vak wetenschaps-
oriëntatie en je doet mee aan de Pluspro-
jecten. Tijdens deze projecten houd je je 
bijvoorbeeld bezig met robotica, Chinees, 
filosofie, sterrenkunde of forensisch 
onderzoek.

“De projecturen zijn 
supercool en leuk.”

“De campus is een fijne 
rustige plek, waar je 
goed jezelf kan zijn.”“Als je vwo+ kan doen 

doe het dan, want het 
is fantastisch!”



VO Eemsdelta heeft twee onderwijslocaties:

Campus VO Eemsdelta
Bezoekadres: Pastorielaan 4 
9901 CE Appingedam
Postadres: Postbus 173, 9930 AD Delfzijl
Telefoon: 0596-693693
 

Rutger Kopland VO Eemsdelta
Bezoekadres: Singellaan 10 
9628 AL Siddeburen
Postadres: Postbus 173, 9930 AD Delfzijl
Telefoon: 0598-431342
www.vo-eemsdelta.nl, info@vo-eemsdelta.nl


