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meer kansen voor jou – door samenwerking
van vier scholen – alle niveaus!

In de regio Delfzijl-Appingedam-Loppersum en Siddeburen
vind je vier scholen die bij elkaar horen. Je kunt hier terecht
voor alle niveaus: van praktijkonderwijs, alle leerwegen in het
vmbo, tot havo en vwo-vwo+. Doordat de scholen bij elkaar
horen, kun je gemakkelijk overstappen van het ene naar het
andere niveau. Zo krijg jij meer kansen!

Deze scholen horen bij de
Stichting Voortgezet Onderwijs Eemsdelta
Rutger Kopland School
Theda Mansholt College
Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum
George Martens School

vmbo en onderbouw havo/vwo in Siddeburen
vmbo in Delfzijl
havo/vwo/vwo+ in Appingedam
praktijkonderwijs in Appingedam

Verderop in dit boekje lees je meer informatie per school.
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Een coole campus en een
mooie nieuwe school!

Onze scholen in Appingedam en
Delfzijl staan vanaf het schooljaar
2022/2023 (dus als jij naar de 2e gaat)
op de spiksplinternieuwe campus. Dat
wordt een supercoole plek, met veel
ruimte, een park en veel groen, waar
straks van alles te doen is.
Elke school krijgt op de campus een
eigen gebouw en ingang. Daardoor
houden de scholen hun eigen sfeer en
voelt het voor jou vertrouwd, gezellig
en veilig. En kun je wél profiteren van
toffe voorzieningen zoals een Kunst- &
Sciencegebouw, een werkplaats voor
technische opleidingen en een sportcomplex. Op de campus gaan we
samenwerken met bedrijven uit de
regio. Daardoor is er een unieke
combinatie van leren en werken.
De campus wordt natuurlijk aardbevingsbestendig.

Meer informatie over de campus vind
je op pagina 12 en 13.
Voor alle vier scholen geldt dat we:
• jou inspireren om een goede start te
maken in jouw leven en te werken
aan je toekomst: dat doen we met
aandacht en respect voor iedereen,
hoe je ook leeft en waar je ook van
houdt!
• jou uitdagen en ondersteunen: als je
meer kan, dagen we je extra uit en als
je het nodig hebt, krijg je extra
ondersteuning.
• jou in contact brengen met de wereld
buiten de school: je krijgt gastlessen,
gaat op bedrijfsbezoek en excursie
en maakt kennis met ondernemers
en organisaties uit de omgeving.
Meer informatie over de stichting:
www.vo-eemsdelta.nl.
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Rudolph
Pabus
Cleveringa
Lyceum
school voor havo en vwo/vwo+

Leuk en gezellig

‘Het was wel even wennen, maar het is
heel leuk hier. Er zijn allemaal verschillende kinderen en alles is duidelijk.’
Dat zei Lorenzo, uit de 1e klas, over zijn
nieuwe school: het Rudolph Pabus
Cleveringa Lyceum. Onze gezellige
school staat op een prachtige, groene
plek. Als je het laatste stuk over het
laantje fietst, word je helemaal zen.
Vanaf klas 2 wordt de locatie nóg
cooler: dan ga je naar de nieuwe
campus (in Appingedam)!

Zijn wie je bent

Natuurlijk bereid je je op deze school
zo goed mogelijk voor op een vervolgopleiding. Maar er is ook veel aandacht
voor hoe we met elkaar omgaan en
voor jouw ontwikkeling als mens.
Daarom doe je bijvoorbeeld al in de
1e klas mee aan talentstromen, zoals
sport, kunst, podiumkunst en science.
En in projectweken gaan de boeken
aan de kant en ga je aan de slag met
allerlei thema’s, zoals social media. In
het project digitale geletterdheid leer
je stevig in je schoenen te staan in de
digitale wereld.

‘Ruim
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jezelf
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,
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We zien elkaar!

Op deze school val je niet weg in de
massa. De mentoren en leraren zien jou
altijd. Zij zorgen ervoor dat jouw
overgang naar het vo goed gaat. Elke
brugklas heeft twee mentoren. Voor
leerlingen die achterstand oplopen,
hebben we goede ondersteuning, in de
schoolvakken en ook voor bijvoorbeeld
faalangst en sociale vaardigheden.

Kans voor talent

De eerste drie jaren leg je een brede
basis. Daarna kies je een profiel, dat
aansluit bij jouw interesses. Wil je meer?
Dat kan! Je kunt altijd extra vakken
volgen, bijvoorbeeld Cambridge Engels,
en we hebben een vwo+-programma
waarin je vakken kunt volgen als
wetenschapsoriëntatie, robotica en
forensisch onderzoek. De school doet
mee aan verschillende wedstrijden op
landelijk en internationaal niveau,
zoals de Nationale Olympiade, het NK
debatteren voor scholieren en de

6

Athenespelen, een groot sport
evenement. En zoek je op de basisschool al extra uitdaging? Dan kun je
bij ons elke woensdagochtend een
junior masterclass volgen.

Manier van leren die past

Weet jij al hoe je het beste kunt leren?
Nee? Geen paniek! Dat leren we je in
de 1e.
Je krijgt les in de klas en je werkt soms
alleen of in een groepje. Iedereen heeft
een laptop, we zijn een helemaal digitale
school. Dat betekent niet dat we geen
boeken gebruiken. We combineren het.
Veel leraren zijn actief op Instagram
met leuke filmpjes en opdrachten.

Naam van de school

Rudolph Pabus Cleveringa verzette zich
in de oorlog met succes tegen de nazi’s.
Vanuit zijn gevoel voor rechtvaardigheid
en met een goed beeld van de wereld,
kwam hij in actie. Hij is ons voorbeeld.

Open dag
Je bent van harte welkom op
onze open dag op

dinsdag 12 januari 2021,
van 18.00 tot 20.30 uur.
Check voordat je komt wel even onze website! Daar vind je
updates over de maatregelen rond corona en lees je hoe we
de open dag organiseren.

Een dagje meelopen?
Hou onze website in de gaten voor informatie
over een meeloopdag.

www.cleveringalyceum.nl



Pastorielaan 11, Appingedam

Meer informatie over de campus vind je hier:
www.eemsdeltacampus.nl
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George
Martens
School

school voor praktijkonderwijs
Doen wat werkt

We zijn een school voor praktijk
onderwijs. Je leert hier vooral door
te doen. We werken in periodes van
10 weken. Naast de vaste vakken zoals
Nederlands, Burgerschap en rekenen
krijg je praktijklessen.
Je gaat dan bijvoorbeeld koken,
houthakken, timmeren, dieren verzorgen,
EHBO-lessen volgen en veel meer.
Als je 15 bent, ga je op stage. Dan doe
je ervaring op bij een cateringbedrijf,
verzorgingshuis, groenbedrijf, winkel of
autogarage.

Ontdekken wat werkt

We werken elke periode aan een thema.
Vertrouwen bijvoorbeeld. Daar werken
we mee in lessen maar ook op de
sportdag en in workshops. Met jou
ontdekken we waar jij goed in bent en
wat leuk is. We kijken naar wat wél kan.
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Veilig voelen

Onze school is klein en gezellig.
Iedereen voelt zich veilig hier. Er zijn
duidelijke regels en afspraken. Als je
bij ons op school komt, ga je over twee
jaar mee naar de nieuwe campus in
Appingedam. Dat wordt een heel
mooie plek, met veel ruimte en groen.
Onze school krijgt een eigen gebouw
en ingang. Daardoor blijft het voor jou
vertrouwd, gezellig en veilig. En je kunt
profiteren van bijvoorbeeld de nieuwe
werkplaats en het sportcomplex.
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Worden wie je bent

Door te doen en te leren werk jij aan
jouw zelfstandigheid. Wanneer je van
school gaat, vinden wij met jou een
plek die bij jou past. Dat kan werken
zijn, en misschien ook wel doorstromen
naar het mbo.

Naam van de school

De kunstschilder George Martens deed
waar hij goed is was. Hij was een
doener die maakte wat hij mooi vond.
Dat past precies bij ons.

Open dag
Je bent van harte welkom op
onze open avond op

dinsdag 12 januari 2021,
van 17.00 tot 19.30 uur.
Check voordat je komt wel even onze website!
Daar vind je updates over de maatregelen rond corona en
lees je hoe we de open dag organiseren.

Meeloopmiddag
Middagje meelopen? Leuk! Dat kan

op donderdag 21 januari 2021
van 14.00 tot 16.00 uur.

Aanmelden kan via onze website.

www.martensschool.nl
Opwierderweg 65c, Appingedam

Meer informatie over de campus vind je hier:
www.eemsdeltacampus.nl
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Eemsdelta krijgt
spiksplinternieuwe
campus

• ruimte voor onderwijs,
cultuur, sport, praktijk
en wetenschap
• met elkaar in verbinding
• in een open, groene en
aantrekkelijke omgeving
• duurzaam en
aardbevingsbestendig

Kunst en cultuur
krijgen de ruimte!

cultuuronderwijs, ruimte
voor verenigingen en
optredens, tribunes,
kunst buiten in het groen

De Werkplaats:
domein voor praktijkers
voor praktijklessen in ver
schillende opleiding, met een
techniekwerkplaats, ruimte
voor zorg en welzijn en
verbinding met de tuin
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Sportpark: kom, we
gaan bewegen!

gezond bewegen en actief
buiten zijn, op een groot
sportcomplex met veel sportvelden en ruime sportzalen

Kunst- &
Sciencegebouw

cultuur en wetenschap
onder één dak

In het schooljaar 2022/2023 krijgt onze regio
een nieuw bruisend hart: de campus in
Appingedam. Er komen vier scholen op de
campus. Sportverenigingen en culturele organisaties kunnen er ook terecht en we werken
er samen met het bedrijfsleven.
Rond een centraal hart staan de scholen en
gebouwen in open verbinding met elkaar. In
de omgeving vind je veel groen: een park en
een groen plein met een fantastisch uitzicht.
Alle niveaus van het voortgezet onderwijs
zijn aanwezig, van praktijkonderwijs tot en
met vwo+. Voor leerlingen biedt dit veel
kansen, omdat het voor scholen makkelijker
wordt om samen te werken.

Elke school krijgt een eigen gebouw en
ingang, waardoor de scholen hun eigen sfeer
houden en jij je er thuis en veilig voelt. En
wat de campus ook bijzonder maakt: je kunt
straks elke dag gebruikmaken van toffe
voorzieningen, zoals het sportcomplex, het
Kunst- & Sciencegebouw en de Werkplaats.
Deze scholen van Stichting Voortgezet
Onderwijs Eemsdelta vind je straks op de
campus:
• Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum
• Theda Mansholt College
• George Martens School
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Theda
Mansholt
College
school voor vmbo

Lekker praktisch

Op deze school kun je de leerwegen
basis, kaderberoepsgericht en theoretisch (TL en TL+) volgen.
Je gaat bij ons werken aan jouw
praktische vaardigheden. Sporten,
debatteren, koken, timmeren, inter
viewen of nog iets heel anders: wat vind
jij leuk om te doen? Bij de talenturen
kun je kiezen wat je leuk vindt en daar
ga je mee aan de slag. En vanaf klas 1
volgt iedereen een aantal uren praktijkvakken op onze leerpleinen: ‘zorg en
welzijn’, ‘economie en ondernemen’,
‘produceren, installeren en energie &
maritiem’ en ‘bouwen, wonen en
interieur’.

Veel plezier!

Dat jij met plezier naar school gaat en
aan het einde van de dag naar huis
fietst met het gevoel dat je een leuke
dag hebt gehad: daar doen onze leraren
hun best voor! Je kunt altijd bij ze
terecht. Ze voelen zich heel betrokken
en doen er alles aan om jou zo goed en
leuk mogelijk les te geven. Daardoor
zijn de lessen soms heel anders dan je
verwacht.
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Veel projecten en activiteiten

Natuurlijk leer je van alles uit boeken.
Maar misschien nog wel meer van de
projecten en spellen die we doen. Daar
leer je om vanuit verschillende vakken
aan een onderwerp te werken. Je past
toe wat je bij die vakken hebt geleerd
en snapt daardoor waaróm je dat daar
leert. In eerdere jaren hebben we
bijvoorbeeld vlotten gemaakt van
wegwerpmateriaal en aardbevings
bestendige huisjes gebouwd. We keken
dan welk vlot het beste dreef in het
Damsterdiep en welk huis het langst
bleef staan op een trilplaat.
Je leert ook een boel van de excursies
en wedstrijden waar we aan meedoen.

Structuur, duidelijkheid en
veiligheid

Een veilige plek: dat moet de school
voor iedereen zijn. Daarom hebben we
vaak aandacht voor hoe je met elkaar
omgaat en hoe je je gedraagt in de

maatschappij. Wie ben jij zelf, hoe kijk
jij naar de wereld en wat vind je van
wat je daar ziet? In het vak Burgerschap
werken we hieraan en aan thema’s
zoals gelijkheid en diversiteit.
Er is structuur en duidelijkheid op deze
school en het is er netjes.

De begeleiding en onder
steuning die jij nodig hebt

Ondersteuning is hier supergoed
geregeld. De overstap vanaf de basisschool gaat heel soepel. Je hebt veel
contact met je mentor, in de onderbouw
elke week zeker drie keer, waardoor die
jou goed kent. Je mentor is ook het
aanspreekpunt voor je ouders.
In de mentorlessen schenken we
aandacht aan hoe je goed kunt leren
en aan onderwerpen die jou bezig
houden. Je leert zelf keuzes te maken
en verantwoordelijk te zijn voor wat
je doet.
Als je meer of andere ondersteuning
nodig hebt, zijn er extra begeleidings
uren en je kunt een personal coach
krijgen die jou begeleidt in de school.

Vanaf klas 2 les op de nieuwe
campus!

Vanaf klas 2 ga je naar een ontzettend
coole, spiksplinternieuwe locatie: de
nieuwe campus in Appingedam! Dat
wordt een plek met veel ruimte, een
park en veel groen, waar straks van alles
te doen is. Met allerlei voorzieningen
zoals een Kunst- en Sciencegebouw,
een werkplaats en een sportcomplex.
Op de campus gaan we samenwerken
met bedrijven uit de regio. Daardoor is
er een unieke combinatie van leren en
werken.
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Open dag
Je bent van harte welkom op
onze open dag op

donderdag 14 januari 2021,
van 18.00 tot 20.00 uur.
Check voordat je komt wel even onze website! Daar vind je
updates over de maatregelen rond corona en lees je hoe we
de open dag organiseren.

Een dagje meelopen?
Hou onze website in de gaten voor informatie
over een meeloopdag.

www.mansholtcollege.nl
Sikkel 3, Delfzijl



Meer informatie over de campus vind je hier:
www.eemsdeltacampus.nl

17

18

Rutger
Kopland
School

school voor vmbo en onderbouw havo-vwo
Klein, fijn en veilig

‘Leuk. Fijn. Gezellig. Veilig. Iedereen
kent elkaar.’ Dat zeggen onze leerlingen over de school.
Rutger Kopland School is klein en dat
blijft zo. We krijgen wél meer ruimte.
In 2022 krijgen we in Siddeburen een
prachtige nieuwe locatie. Je krijgt daar
les in mooie, grote lokalen en we
krijgen een scienceplein, een schooltuin en een groot praktijklokaal.

Je hebt hier echte vrienden (en
we maken tosti’s)
In de pauze maak je je eigen tosti, zo
gezellig is het hier. Iedereen is welkom.
We zorgen voor elkaar, voor iedereen,
wie je ook bent en waar je ook van
houdt. Pesten tolereren we niet. De
leerlingen wonen in verschillende
dorpen en komen vooral voor elkaar
naar school. De leraren en mentoren
zijn er echt voor jou en doen hun best
om het leuk te maken. Als er eens iets
misgaat, kun je altijd op school terugvallen.

‘Vanu
it het
vertro
de we
uwde
reld o
ntdek
ken’
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Ontdek je creativiteit en
originaliteit

Taal is belangrijk bij ons op school. We
lezen veel en doen mee aan dichtwedstrijden. Je zult versteld staan van hoe
creatief en origineel je bent. Lezen gaat
bij ons vooral om plezier. Daarom mag
je zelf kiezen wat je leest, zelfs in de
examenklas! Je hebt altijd een leesboek
bij je, zodat je altijd even kunt lezen als
je tijd hebt.

De wereld in projecten

Elk jaar doen we een paar grote
projecten. Zo leer je om vanuit verschillende vakken naar een onderwerp
te kijken en waarom je die vakken
eigenlijk krijgt. We werken hier iedere
week aan, op een vaste projectmiddag.
Dan doen we opdrachten voor bijvoorbeeld de gemeente of een bedrijf.
Vorig jaar ontwierpen we een plein in
MineCraft en deden we een project
over onderduiken in een schuilkelder.
In het project Mediawijsheid ‘Cultuurreporters’ leer je films maken en
kritisch kijken.
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Sterk in praktijk en IT

Op ieder vmbo moeten alle leerlingen
van de theoretische leerweg een
praktijkvak gaan volgen. Bij ons wordt
dat Informatietechnologie, zodat je
straks van alles kunt op de computer.
Techniekonderwijs vinden wij ook heel
belangrijk, daarom regelen we dat goed.

Vertrek vol vertrouwen

De leraren bereiden je goed voor op de
overstap naar het mbo of de havo. Ze
stellen hoge eisen. Daardoor krijg jij
het vertrouwen dat je het kunt. Je leert
dat doorzetten en hard werken worden
beloond, zo hebben we met onze school
al veel prijzen gewonnen. Als je van
deze school af komt, heb je een mening,
ben je niet bang om die te zeggen en
kun je deze goed onder woorden
brengen. Dat komt ook doordat je leert
presenteren en debatteren.

Naam van de school

In de gedichten van Rutger Kopland
lees je dat je mag dromen en er niet
alleen voor staat. Ze zitten vol emotie,
rust, hard werken en vertrouwen. Dat
past precies bij ons.

Open dag
Je bent van harte welkom
op onze open avond

op woensdag 13 januari 2021
van 18.30 tot 20.30 uur.

Check voordat je komt wel even onze website! Daar vind je
updates over de maatregelen rond corona en lees je hoe we
de open dag organiseren.

Meeloopmiddag
Dagje meelopen? Leuk! Dat kan op

woensdag 9 december 2020
van 14.30 tot 16.30 uur.
Aanmelden kan via onze website.

www.rutgerkoplandschool.nl 
Singellaan 10, Siddeburen
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