
V.
 (o

or
be

el
d)

 A
ch

te
rn

aa
m

fu
nc

tie
na

am

v.o
or

be
el

d@
ag

ni
et

en
co

lle
ge

.n
l

06
 - 

12
 34

 56
 78

PM
S 

76
86

 je
an

sb
la

uw

PM
S 

11
6 

go
ud

ge
el

PM
S 

13
85

 o
ra

nj
eb

ru
in

da
ar

om
 v

oo
rs

te
l i

n
lic

ht
er

 k
le

ur
pa

le
t

to
ev

oe
gi

ng
 in

 
kl

eu
rh

ar
dh

ei
d 

is
 te

 z
w

aa
r

Ko
ni

ng
in

 Ju
lia

na
la

an
 10

 
77

11 
KK

  N
ie

uw
le

us
en

08
8 

- 8
50

 74
 10

ag
ni

et
en

ni
eu

w
le

us
en

.n
l

Extra leuke  
activiteiten

Onze toffe (sport)activiteiten  
maken je schooltijd onvergetelijk. 

Wat houdt dat in? En wat  
merk je daar als leerling van?

Leren van elkaar: tips voor  
en door brugklassers. 

Excellente  
School

Handige tips  
and tricks

M A A K  K E N N I S  M E T  O N Z E  S C H O O L  I N  D I T  M A G A Z I N E 

Welkom 
op het Agnieten College



WELKOM OP ONZE  

persoonlijke 
school

Hoi (misschien wel) toekomstige leerling! 
We laten je graag kennismaken met 
het Agnieten College, onze persoonlijke 

school. Wij zijn een christelijke, kleinschalige, gezellige en 
sportieve school, waar je gezien wordt en waar iedereen 
elkaar kent. De docenten kennen alle leerlingen en de 
leerlingen kennen elkaar ook. 

Het Agnieten College staat letterlijk en figuurlijk midden 
in de gemeenschap van Nieuwleusen. De meeste 
jongens en meisjes uit de omgeving volgen onderwijs 
bij ons op school. Als school maken we deel uit van 
Kulturhus de Spil. In dit gebouw zitten onderwijs, sport 
en cultuur onder één dak, wat de mogelijkheid geeft om 
veel met elkaar samen te werken. 

Onze persoonlijke school kenmerkt zich door veel rust 
en structuur. Ook zijn er korte lijnen naar de ouders. Met 
ons onderwijs helpen we jou het maximale uit jezelf 
te halen, waarbij we uitgaan van jouw mogelijkheden 
en kijken we naar wat bij jou past. Leuk om vast even 
te noemen: naast alle ‘gewone’ lessen bieden wij 
Keuzewerktijd aan. Deze uren zijn speciaal bedoeld om 
jou te helpen je talenten maximaal te ontwikkelen, 
zowel binnen de school als daarbuiten.

Het Agnieten College moet een veilige omgeving zijn 
voor alle leerlingen. Samen met de leerlingen hebben 
wij daarom afspraken gemaakt over hoe we met elkaar 
omgaan. Deze afspraken lopen als een rode draad door 
de school. Want wanneer je gezien wordt en je je veilig 
voelt, kan je als persoon groeien. Jongeren krijgen bij ons 
op school de persoonlijke aandacht die nodig is om goed 
te kunnen leren, maar we kijken ook naar wat er nodig is 
op sociaal-emotioneel gebied of als het gaat om zorg. 

Sinds kort staat er “Excellent” op onze muur. Dat is een 
waardering voor een bepaald deel van het onderwijs 
dat uitzonderlijk goed is. Bij ons is dit samengevat in het 
volgende zinnetje: de persoonlijke school biedt aan, daagt 
uit en laat iedere leerling leren op een manier die bij hem/
haar past, in een veilige omgeving. Onze persoonlijke 
begeleiding maakt het mogelijk alle leerlingen in beeld 
te hebben en uit te dagen. Jou ook! 

Wij hopen dat we je mogen ontmoeten op onze mooie 
school. We kijken er al naar uit!

voorwoord

Wij willen een school zijn,
waar iedereen zich welkom voelt!

Tineke Meijerink
Locatieleiding  
Agnieten College Nieuwleusen

3  Voorwoord
10 Bekende en nieuwe vakken
13 Keuzewerktijd, wat is dat? 
14 TalentHus: leren door te ervaren 
15 Cambridge English
16 Maak kennis met…
20  Lekker in beweging
22 Steuntje in de rug   
23 Wij zijn een ‘‘Excellente School’’
24 Alle leerwegen en niveaus
27  Gezond leven: jong geleerd 
 en jong gedaan 

28  Jasmijn en Lise vragen twee 
docenten het hemd van het lijf

30 Maatschappelijke stage:  
 vrijwilligerswerk om van te leren
32 Leuke activiteiten:  
 meer dan leren alleen
33  Vieringen op school:  
 we maken er een feest van!
34 Wat is onmisbaar op een schooldag?
37 De docententas 
38 Volg ons! 
39 Tot snel
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36
18

11

Dag uit het leven
van een leerling

Doe de test: 
welk type leerling ben jij? 

Even voorstellen: 
wie werken er  
bij ons op school?

What’s in 
my locker? 
Kom erachter! 

31 Tips & tricks voor en 
door brugklassers

En verder… 

inhoud
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even voorstellen

Iedere les een andere leraar voor de klas,  
dat is wel even wennen. Maar, je leert al die 

docenten snel genoeg kennen en dan is het al 
gauw heel gewoon en vertrouwd!  
We helpen je vast even op weg…  

Wie werken er allemaal bij ons op school en  
wat vinden zij de leukste kant van hun beroep? 

Wat zijn 
de leukste 
kanten van 
je beroep?

Onno  
Tammeling
wiskundeHannah 

Broek
NedeRLAndS

“Leerlingen die het 
moeilijk vinden 
op weg helpen 

en resultaat zien 
behalen.” 

“Het fijne 
contact met 

leerlingen ook 
buiten de klas 

om.”

“Creatief bezig 
zijn met de 

leerlingen en 
grapjes met ze 

maken.”

“Dat je elke keer 
weer nieuwe 

dingen leert om 
leerlingen beter 

te helpen.”

“Elke 
dag is 

anders.”
Willeke 

van 
Steenselen

duits

Bas van 
Kippersluis

NAsk Suzanne
Kullberg 

Muziek

Matthias 
Sukaldi

bewegiNgs-
ondeRwijs

“Het geven van 
mijn vak gym en 
het contact met 
de leerlingen en 

collega’s.” 

Job 
Snellink

gesCHieDeniS

“Kletsen over 
voetbal met de 
leerlingen.” 

Wie Werken er  
bij ons op school?
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even voorstellen

Tineke
Meijerink
LOCATie- 
LeiDing

Thimo  
Elzinga
bioLogie

“Het enthousiastme  
voor mijn vak Biologie.” 

“De 
gesprekken 

met leerlingen 
die voortkomen 
uit momenten 
die niet altijd 

te plannen 
zijn.”

Anneke van  
der Schouw

bioLogie

Marcha 
Bollemaat
bewegiNgs-
ondeRwijs

“Het houdt 
je zo lekker 

jong!”

“Het “aha”-
moment bij 
een leerling 
tijdens de 
uitleg.”

Jan
Odding
engeLS

“De aandacht en 
omgang met de 
leerlingen die je 

juist niet hoort of 
ziet in de klas.”

Ingrid 
van Veen
wiskunde

“Gezelligheid en 
het contact met 
de leerlingen.”

Davy
Keizer
engeLS

“Dat ik elke dag 
wat leer van de 

leerlingen.”

Mink 
de Vries

gOdSdienst

“Als het kwartje valt 
bij leerlingen tijdens 

de wiskundeles.”

Marije  
Merkus

FRAns

“Dat je een 
leerling 

letterlijk en 
figuurlijk ziet 

groeien!” 

Bernadette 
van den  
Brink

wiskunde
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Liza 
Zomer

ondeRwijs-
ASsistenT

“Door je 
geschiedenis te 
kennen gaan 
we samen 

de toekomst 
voorspellen.”

Coen
Brouwer

gesCHieDeniS

Bas
Prins

NedeRLAndS

Klaas
Roeten
HOofd-

CONCiëRge

Martine
Mulder

ADMiNistRATie

even voorstellen

“Leerlingen kennis 
laten maken met je 
vak en ze ervoor 

enthousiasmeren.”

“Leerlingen 
met een 

glimlach  
‘s ochtends op 
school zien 

komen.”

Iris
Spliethof
TeKeNeN

Hendrik 
van den Berg

AARDRijks-
KuNDe

“Met 
materialen 
werken en 

leerlingen iets 
van techniek 

leren.”

“Gezelligheid, 
afwisseling  

en uitdaging!”

“Dat je elke dag 
nieuwe kansen krijgt, 
als je een offday had 
de dag daarvoor.*En 
natuurlijk stiekem ook 
omdat we lekker veel 
vakantie hebben.😀”

Jacomijn
Hoekstra
NedeRLAndS

Deze collega’s zijn niet op de 
foto gekomen, maar horen 
zeker ook bij het team:
Carolien Boerman, wiskunde
Nancy Dickens, economie
Carla Hagemans, tekenen
Lisette Kramer, Engels 
Stijn Rota, aardrijkskunde
Raymond Steenwelle, 
natuurkunde

Martien
Wind

TeCHNiek
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Voor je het weet, is het zover. Dan zit je in 
klas 1 en is alles nieuw. Kersverse rugzak 
om, volle gangen met leerlingen en 
steeds naar een ander lokaal. Wat kun je 
verwachten? 

Vierkant rooster  
Op het Agnieten College werken we met een ‘vierkant 
lesrooster’. Dat betekent dat je elke dag (behalve op 
donderdag) begint om 8:15 uur en vrij bent om 15.00 
uur. Als brugklasser volg je onderwijs in 15 verplichte 
schoolvakken, die je nodig hebt om een goede basis te 
leggen voor later. Daar zitten vakken bij die vast al bekend 
voor je zijn, zoals wiskunde, geschiedenis, Nederlands, 
Engels, tekenen of muziek.

Vakken 
In klas 1 krijgen bijna alle leerlingen dezelfde vakken. Welke 
vakken jij allemaal gaat volgen, hangt af van de klas waarin 
je zit. Zo krijg je in de brugklas van vmbo-bb/kb geen Frans, 
maar wel als je vmbo-tl/havo, havo of vwo doet. En Duits 
krijg je vanaf klas 2.

Brugklas
Deze vakken kan je in de brugklas krijgen: godsdienst, 
Nederlands, Engels, Frans, aardrijkskunde, geschiedenis, 
wiskunde, natuurkunde, biologie, tekenen, muziek, 
techniek, ICT, M&M en bewegingsonderwijs (gym). 

Mentorles
Ook krijg je mentorles. De mentorles is een lesuur waarin 
je tips krijgt over hoe je moet studeren en leren. Ook 
maak je tijdens de mentorles kennis met je klasgenoten. 
Daardoor leer je elkaar goed kennen en worden jullie een 
(h)echte klas!

vakken

bekende en  
nieuWe vakken

In klas 1 en 2 krijg je THINK-lessen. THINK 
staat voor: True, Helpful, Inspiring, 
Necessary and Kind. Het gaat over wat 
je voelt, denkt, zegt en doet. ‘Jongeren 
sterker maken’, daar staat THINK op 
school voor. Want in deze leeftijdsfase 
verandert er veel voor jou als jongere. 
Dus staat in deze lessen jouw 
persoonlijke ontwikkeling centraal en 
leer je wat jou sterker maakt. Het draait 
om jezelf leren kennen en jezelf durven 
zijn. 

In de THINK-lessen komen allerlei 
onderwerpen aan bod zoals: 
samenwerken, grenzen aangeven, 
respect hebben voor anderen en 
omgaan met verschillen. 

T.h.i.n.k. 
lessen

Elke les THINK-les bespreken we de 
vijf G’s: gebeurtenis, gedachte, gevoel, 
gedrag en gevolg. Aan de hand van 
deze vijf G’s leer je dat je zelf invloed 
hebt op je denken en doen.

test

Waar zit je het liefst tijdens de les? 
A   Altijd vooraan, zodat ik het bord  

 goed kan lezen.
B    Achterin, dan valt het niet op als ik 

niet oplet. 
C    Ergens in het midden, zodat ik aan 

alle kanten iemand heb om mee te 
praten. 

D    Bij het raam! Dan kan ik lekker 
naar buiten kijken. 

Wat is er in je kluisje te vinden?  
A    Mijn gymtas en een etui met 

markeerstiften.
B    Mijn oplaadkabel en waarschijnlijk 

ergens wat snoep.
C    Nieuwe HB potloden en stapels 

volgetekende schriften. 
D  Tijdschriften en stickers.

Wat doe je in je pauzes?
A    Ik vertel de rest in welk lokaal we 

straks Engels hebben.
B    Ik schets de vriendengroep terwijl 

we met z’n allen aan het praten 
zijn. 

C    Ik loop van tafel naar tafel om met 
zoveel mogelijk mensen te kletsen. 

D    Ik praat met mijn vriend(inn)en en 
maak grapjes. 

Wat zit er in je schooltas? 
A    Alle boeken, agenda en natuurlijk 

mijn volle etui.
B    Een aantal losse pennen en  

18 stukken gum. 
C  Bonnetjes en doorgeefbriefjes. 
D    Mijn oortjes en een 

opschrijfboekje.

Over welke vraag wil jij het hebben 
tijdens je mentorles? 
A   Hoe lossen we ruzies het beste op?
B   Kunnen we alvast huiswerk 

maken? 
C   Wanneer hebben we een gezellig 

uitje met de klas? 
D   Hoe kunnen we iedereen 

betrekken bij de klas?

Ah, balen… ruzie in jullie groepsapp! 
Wat is je reactie?
A   ‘Vertel, waarom hebben jullie 

ruzie?’
B  Een passend GIF-je. 
C   ‘Hebben jullie niks beters te  

doen op een vrije middag?’
D   ‘Laten we het morgen even in  

het echt uitpraten!’

Zodra ik de gymzaal binnenloop… 
A   … vraag ik aan mijn docent wat we 

vandaag gaan doen.
B   … ga ik met een groepje de bal 

hooghouden, daarna volleyballen 
en dan badmintonnen. 

C   … vraag ik of een klasgenoot mijn 
TikTok dansje wil filmen.

D   … film ik voor klasgenoten hun 
TikTok dansje.

Bekijk de uitslag op de volgende pagina >>>>>

Doe de test: 
welk type leerling ben jij? 
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test

Vooral A?  
Je vindt het fijn als je 
weet waar je aan toe 
bent. Daarom gebruik je 
het liefst verschillende 
kleurtjes tijdens het 
leren. Ook ben je heel 
behulpzaam als iemand 
een vraag stelt over 
jullie huiswerk of een 
roosterwijziging.

Vooral B?
De Crea-Bea! Jij doet 
meerdere dingen tegelijk 
tijdens de les door op te 
letten én te tekenen. 
Geef jou maar een potlood 
en zo verdien je een 
bonuspunt op de toets 
omdat je als extraatje een 
Eiffeltoren tekent. Je maakt 
en leert graag veel nieuwe 
dingen.

Vooral C? 
Als je jouw BFF moet 
aanwijzen, wordt het 
nog lastig: het liefst ga je 
namelijk om met iedereen! 
De klas weet dat jij altijd 
wel in bent voor een 
praatje en je bent altijd 
geïnteresseerd in de ander. 
Het liefst zit je elke les 
naast iemand anders. 

 
Vooral D? 
Jij bent degene die heerlijk 
kan wegdromen en positief 
in het leven staat. Je helpt 
anderen graag met hun 
problemen. Het is heel fijn 
om zo’n warm iemand als 
vriend(in) te hebben.

Alle vragen 
beantwoord?

lees hier wat voor type leerling jij Bent: 

Keuzewerktijd

Wat is kwt?
Op het Agnieten College 
hebben we elke week twee keer 
Keuzewerktijd (KWT). Hierbij leer 
je je talenten aan te spreken en 
te ontwikkelen. 

Elke periode kun je kiezen uit leuke 
activiteiten die jouw helpen je 
talenten te ontdekken en vooral ook te 

gebruiken. Er wordt van alles gedaan bij ons 
op school. Dat maakt leren extra leuk! Tijdens 
KWT kan je ook naar ondersteuningslessen 
van een bepaald vak. Erg handig als je vragen 
hebt over een vak of iets moeilijk vindt, want 
je docent kan je hier dan bij helpen. 

KWT is elke maandag (7e & 8e uur) en 
woensdag (4e & 5e uur). Je schrijft je vooraf 
in bij je keuze en die is reuze! 

Wat kun je zoal doen?  
Bijvoorbeeld sporten in de sportklas. Of 
lekker met je handen werken tijdens extra 
technieklessen. Houd je van zingen, muziek 
maken en acteren? Dan is de schoolband 
misschien wat voor jou! Of organiseer je 
graag feesten of toernooien? Dan ben jij op 
je plek in ons A-team. Ook zijn er creatieve 
klassen waar je kunt werken met strijkkralen, 
handletteren, naaien of bakken. Lastig 
kiezen? Het goede nieuws: iedere 8 weken 
kies je weer een nieuwe activiteit, dus je kunt 
van alles proberen!

“Bij ons op school 
vind je alle type 

leerlingen, en daar 
zijn we blij mee!” 
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TalentHus

In 2021 is het TalentHus opgericht. Een 
project waarin onze school samenwerkt 
met bedrijven en organisaties in 
bijvoorbeeld de horeca, zorg, muziek,  
bouw, techniek, groen en media om jou  
de kans te geven je talenten nog breder  
te ontwikkelen. 

Het Talenthus is bedoeld voor alle leerjaren 
en niveaus van het Agnieten College. Van 
horeca tot media: elke sector kent een eigen 

plek om je talenten te ontwikkelen. Deze ‘Talent 
Ontwikkelingsplekken’ zijn binnen maar ook buiten 
Kulturhus de Spil te vinden. Zo wordt er bijvoorbeeld 
samengewerkt met lokale ondernemers, het Regionaal 
Techniek Centrum Bouw en de Natuurboerderijen in 
Dalfsen & Nieuwleusen.

Als leerling mag je zelf aangeven voor welke Talent 
Ontwikkelingsplek je kiest. Je bent vervolgens een blok 
van 8 weken lang ongeveer 4 uur per week op die plek om 
je eigen talent te ontdekken en te ontwikkelen. Dit valt 
binnen de KWT-uren. Wanneer blijkt dat dit toch niet zo 
goed bij je past, kies je in een nieuwe periode voor iets 
anders. Wat valt er zoal te kiezen? Bijvoorbeeld bingoën 
met bejaarden, het maken van je eigen radioprogramma 
in een studio of lekker bezig zijn in de bouw of in onze 
pluktuin. 

Leren door te ervaren dus! Bijzonder is dat we op de 
meeste Talent Ontwikkelingsplekken ook aansluiten bij het 
onderwijs voor- en na de middelbare. We noemen dat ook 
wel de ‘doorlopende leerlijn’. Zo begeleiden leerlingen van 
het Agnieten College weer leerlingen van de basisschool 
in de keuken of in het groen. En onze leerlingen worden op 
hun beurt begeleid door studenten van het MBO of HBO. 

Leren door 
te ervaren

Een mooi voorbeeld van het 
Talenthus is de onlangs opgerichte 
“Boodschappenservice Nieuwleusen 
en omgeving”. Ons Talenthus-team 
bestaande uit Timo, Jelte, en Kais 
hebben deze boodschappendienst 
bedacht voor mensen die niet zelf 
boodschappen kunnen doen. Denk 
bijvoorbeeld aan mensen die slecht ter 
been zijn, kleine kinderen thuis hebben 
of de Nederlandse taal niet goed 
beheersen. Elke maandag of woensdag 
tijdens de KWT-uren gaan deze jongens 
aan de slag. Zo helpen ze een ander en 
leren ze zelf ook veel.

Bood-
schappen
service

vak uitgelicht

Heb jij iets met de Engelse taal? En wil je later misschien wel naar het buitenland om 
te reizen, te studeren of te werken? Bij ons op school kan je een speciaal certificaat 
halen voor het vak Engels: ‘English Cambridge’.

CERTIFICAAT

CaMBridGe English

Iedereen die van de basisschool 
afkomt, weet al veel van de Engelse 
taal door televisie, computergames 
en popmuziek. Sommige kinderen 
hebben zelfs zoveel gevoel voor 
Engels, dat ze niet helemaal met de 
basis hoeven beginnen.    

Bij ons op school heb je de 
mogelijkheid om een Cambridge 
English certificaat te halen. 
Leerlingen die goed zijn in Engels en 
meer uit het vak willen halen, 
 

kunnen examen doen op een 
voor hen geschikt niveau. Om 
toegelaten te worden, doe je eerst 
een speciale test om te kijken wat 
je niveau is en of het bij je past. 
Als je er klaar voor bent, doe je een 
examen in Amsterdam of Utrecht. 
Als je dat haalt, bezit je een officieel 
certificaat dat in de rest van de 
wereld geldig is. 

WElk exAmens zijn er?
Onze leerlingen kunnen examen 
 

doen op drie verschillende niveaus:
• First Certificate
• Advanced Certificate
• Proficiency

Cambridge English is niet ‘beter’ 
dan het reguliere vak Engels op 
het Agnieten College. Het verschil 
tijdens de lessen is dat je bij 
Cambridge English heel zelfstandig 
bezig bent. Daarnaast is de voertaal 
honderd procent Engels, zowel in de 
boeken als in de lessen.
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Naast docenten zijn er ook medewerkers 
bij ons op school die niet voor de klas 
staan. Zo ga je vast en zeker onze 
conciërge tegenkomen! Hij en twee 
andere collega’s stellen zich voor.

even voorstellen

Maak kennis 
met...

Mevrouw ZoMeR

Mevrouw Mulder

Administratie

Hallo, ik ben Martine Mulder 
en ik doe de administratie op 
het Agnieten College.  

Dat houdt onder andere in dat alle 
nieuwe leerlingen door mij worden 
ingeschreven. Zo ken ik vaak al je naam 
voordat je als leerling begonnen bent.  

Naast de administratie help ik ook 
mee met de organisatie van de Open 
Lesdagen en het Open huis. Daarnaast 
behandel ik alle mail die binnenkomt.

Soms wordt mijn kantoortje gebruikt 
voor leerlingen die even in alle rust 
een proefwerk moeten maken, maar 
je kunt ook altijd bij mij binnenlopen 
voor een praatje.

Het leukste aan mijn werk is dat ik 
elke dag de leerlingen en mijn leuke 
collega’s om me heen heb en dat geen 
dag hetzelfde is.

Wij staan
voor je klaar 
om te helpen Onderwijsassistent

Hi, ik ben Liza Zomer en 
ik werk op deze school als 
onderwijsassistent. 
 
Mijn werk is heel afwisselend. Ik ben vijf 
dagen per week op school te vinden en 
dit is wat ik onder andere doe:

• Ik begeleid leerlingen tijdens en na 
schooltijd.

• Ik assisteer bij lessen zoals 
wiskunde en rekenen in de klassen 
vmbo-bb en vmbo-kb.

• Ik help mee met het organiseren 
van activiteiten zoals het 
Schoolvoetbaltoernooi, het 
Kerstgala en de Sinterklaasviering. 

• Ik ben mentor. 
• Ik ben coördinator van de 

Maatschappelijke Stage.
• Ik maak indelingen van de 

rapportvergaderingen.  
• Ik organiseer de diploma-uitreiking.

En zo is elke dag weer anders! 

Hoofdconciërge

Meneer Roeten

Dag, mijn naam is Klaas Roeten 
en ik ben hoofdconciërge op het 
Agnieten College.

• Ik regel dat iedereen zijn weg in 
school kan vinden. Zo beheer ik de 
kluisjes, pasjes en de sleutels van de 
lokalen.

• Ik zorg dat er orde en veiligheid is in 
het gebouw. 

• Ik assisteer soms bij de 
technieklessen (mijn technische 
achtergrond is hier handig bij!)

• Ik stuur de bedrijfshulpverlening 
(BHV) aan bij en verleen eerste hulp 
bij calamiteiten.

• Ik zorg elke ochtend voor verse koffie. 
• Ik help leerlingen of collega’s die 

vastlopen met hun laptop (denk aan 
kleine storingen, of problemen met 
de wifi).

• Ik houd bij wie er niet is maar er wel 
hoort te zijn, en daar heb ik contact 
over met ouders/verzorgers. 

• Ik neem telefoontjes aan, 
bijvoorbeeld van ouders die hun kind 
willen ziekmelden. 

• Ik stuur de corvee- en auladiensten 
aan. 

• Ik voorzie de tv-schermen van 
belangrijke up-to-date informatie.

Ik kan nog wel langer doorgaan, maar ik 
gun mijn collega’s ook een plekje op deze 
bladzijde. 
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de dag van

Hoi, ik ben Jasmijn uit 
Nieuwleusen. Vandaag 
neem ik je mee op een 
doordeweekse schooldag. 
Saai? Misschien. Maar 
lang niet altijd, hoor.  
Kijk zelf maar!

Oh nee, het is 

alweer kwart 

voor zeven!  

Tijd om op 

te staan en 

naar school 

te gaan.

Even snel mijn eten voor school klaarmaken en mijn broodje hagelslag opeten.

Ik ben op school! Even wat spullen in mijn kluisje leggen en op naar de eerste les. 

Tijd om te gaan! 
Altijd lekker op de 
fiets. Doei!

4

2

1

3

dag uit het leven 
van een leerling

Het is pauze, even 
lekker ontspannen!

Ssst! 
Stil zijn en 

opletten, 

de les is 

begonnen. 

En nu is het “zelfstandig-

werk-uur”. Ik probeer 

zoveel mogelijk huiswerk te 

maken, zodat ik vanmiddag 

thuis wat eerder klaar ben. 

Het is ook goed om te bewegen. Dat doen we tijdens de gymlessen, 
een paar keer per week.

De dag zit er alweer op! Ik ga naar huis.  

10

8

5

6

9

7

Tijd voor  
de middag- 
pauze! Even 
lekker eten  
en drinken. 

Thuis moet 
ik nog snel 
wat huiswerk 
afmaken. En 
dan… rust! 

11

1918



bewegingsonderwijs

Lekker in 
beweging

De helft van het jaar 
sporten we buiten en de 

andere helft binnen.

Op het Agnieten College krijg je 
bewegingsonderwijs (oftewel gym) 
in één van de vijf mooie sportzalen 
van Kulturhus de Spil. Daarnaast 
gymmen we op de sportvelden van 
SV Nieuwleusen. 

Bewegingsonderwijs staat standaard 
een paar keer per week op het rooster. 
De helft van het jaar sporten we buiten 

en de andere helft binnen. We werken met de 
app ‘SPORTFOLIO’, die je helpt nog beter te leren 
bewegen. 

Sport@ctief
In leerjaar 1 en 2 kan je naast de standaard 
gymlessen ook kiezen voor Sportklas tijdens 
Keuzewerktijd (KWT). In deze speciale groep krijg 
je uitdagendere oefeningen binnen bepaalde 
sporten en ga je ook buitenschoolse activiteiten 
doen. Sport@ctief noemen we dat. Als je je 
aanmeldt voor Sport@ctief sport je elke week 
twee uur extra. En dan gaan we wel net even iets 
verder dan bij je gymles natuurlijk. Behalve dat 
je meer leert over zelfverdediging, volleyballen 
en trampolinespringen, gaan we ook fitnessen, 
duiken, klimmen en nog veel meer. Je kunt 
starten met Sport@actief vanaf de eerste klas.

LO2
In vmbo-tl 3 en 4 kan je het vak LO2 kiezen. Dat 
staat voor Lichamelijke Opvoeding 2 en is gym 
als examenvak. Bij dit vak doe je veel nieuwe 
en uitdagende sporten die tijdens de normale 
gymles niet voorbijkomen, zoals schermen 
en hordelopen. Ook kan je zelf lesgeven of 
stagelopen bij je sportclub.
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We vinden het belangrijk 
dat onze leerlingen zich 
goed voelen. Hoe beter 
jij je op school voelt, hoe 
meer je uit jezelf haalt.  
Wij letten er daarom op 
hoe het met je gaat. En als 
het nodig is, proberen we 
je te helpen. 

Mentor
Elke klas heeft een docent als 
vaste mentor. De mentor is de 
contactpersoon tussen school, je 
ouders of verzorgers en jou. Hij of 
zij helpt je bij je studie en houdt je 
resultaten, inzet en gedrag in de 
gaten. Als je vragen of problemen 

hebt, kan je ook altijd naar de 
mentor gaan. En als er privézaken 
zijn waar de school van moet weten, 
geef je die aan hem of haar (of aan 
de teamleider) door. Ook je ouders 
of verzorgers kunnen de mentor 
vragen hoe het met jou gaat, hoe 
je studie verloopt en welke hulp of 
begeleiding er is.  De mentor geeft 
ook mentorlessen. Tijdens deze 
lessen leer je hoe je moet leren en 
plannen. In klas 1 komt de mentor 
bij jou op huisbezoek. Zo leren jullie 
elkaar snel beter kennen.

Ondersteuning
Loop je ergens tegenaan op 
school? Of zijn er problemen die 
het lastig voor je maken om te 

leren?  De mentor staat altijd voor 
je klaar. Daarnaast hebben we een 
schoolcoach en Zorgteam waar 
je terechtkunt, als je om welke 
reden dan ook extra ondersteuning 
nodig hebt. Hier werken geweldige 
mensen om jou te helpen.

Vertrouwenspersonen
 Zit je ergens mee? Heb je 
een situatie of gebeurtenis 
meegemaakt die jou niet loslaat?
Weet dat je dan altijd met je 
verhaal terechtkunt bij een 
vertrouwenspersoon. Dit mag 
rechtstreeks, maar je kunt ook via 
de mentor contact opnemen met 
één van onze vertrouwenspersonen. 

zorg

steuntje in 
de rug!

de persoonlijke school!

WIJ ZIJN EEN 

Excellente school
Maar wat is dat?

De onderscheiding “Excellente school” wordt 
uitgereikt door de Inspecteur van het Onder-
wijs aan scholen die uitblinken in een bepaald 

onderdeel van hun onderwijs. In ons geval gaat het om 
het profiel “de persoonlijke school”. Het Agnieten College 
krijgt de titel voor het vmbo-g/t profiel. “Dat is omdat we 
binnen dit profiel een examenklas hebben en we de titel 
“Excellente school” alleen daarvoor kunnen aanvragen. 
Maar het profiel geldt voor alle leerwegen”, legt locatiedi-
recteur Tineke Meijerink uit. 

De persoonlijke school
Het Agnieten College is dus excellent als “persoonlijke 
school”. Maar wat houdt dat in? “Wij willen dat leerlingen 
zichzelf kunnen zijn, zich zo goed mogelijk ontwikkelen, 
in ieder geval leren wat ze aankunnen en dat misschien 
overstijgen. Vanuit deze visie heeft onze school het 
excellentieprofiel “de persoonlijke school” ontwikkeld. In 
de praktijk houdt dit in dat we alle leerlingen zoveel mo-
gelijk aanbieden en dat we hen uitdagen om te leren, in 
een veilige omgeving. We bieden daarin hele persoonlijke 
begeleiding, want dat maakt het mogelijk alle leerlingen 
heel goed te kennen en uit te dagen.” 

Kortom: De persoonlijke school, biedt aan, daagt uit en 
laat iedere leerling leren op een manier die bij hem of 
haar past. 

“Dat is waar wij op school iedere dag ons uiterste best 
voor doen’, zegt mevrouw Meijerink. “Het betekent dat je 
als leerling op het Agnieten College Nieuwleusen dingen 
leert die betekenis voor je hebben, dat je zelf kan kiezen 
en zelf verantwoordelijkheid leert te nemen. Maar ook 
dat je modern onderwijs volgt op je eigen niveau. Verder 
zie je het persoonlijke terug in de korte lijnen met ouders 
en de uitgebreide leerlingbesprekingen die we heel 
regelmatig hebben. In gesprek blijven met de leerling, de 
ouders en de omgeving is heel belangrijk om persoonlijk 
onderwijs te kunnen bieden.”

Onze school heeft in 2022 de titel “Excellente school” gekregen. Dat klinkt niet alleen 
mooi, het is het ook! Maar, wat houdt het eigenlijk in? Locatiedirecteur Tineke Meijerink 
legt uit.
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alle leerWegen 
en niveaus

 

 

 

 

Leren op maat
Je leert bij ons op school zoveel mogelijk op maat. We kijken 
altijd naar wat jij kunt en gaan uit van jouw mogelijkheden. 
Heb je meer moeite met de lesstof dan verwacht? Dan 
passen we je lesprogramma aan. Dit doen we ook als het 
je juist makkelijker afgaat dan verwacht. Je krijgt dan 
bijvoorbeeld speciale opdrachten of andere lesstof. Bij 
sommige vakken kun je op drie niveaus werken. Op het ene 
niveau is er bijvoorbeeld meer tijd voor uitleg, op het andere 
niveau ga je meer zelf aan de slag.

Van deze tijd
Op het Agnieten College krijg je modern onderwijs. Dat 
betekent dat je veel digitaal leert en werkt. Bij alle vakken 
gebruik je vaak je laptop. Zo kunnen we het onderwijs beter 
afstemmen op dat wat jij nodig hebt en tegelijk leer je 
omgaan met moderne techniek. Daarnaast hebben we op 
onze school extra aandacht voor internationalisering (door 
bijvoorbeeld contact te leggen met leerlingen van een school 
in het buitenland) en mediawijsheid (hoe ga je bijvoorbeeld 
om met social media). 

Leerwegen
De leerwegen die je bij ons kunt volgen zijn: 

VMbO bAsis 
Ben jij beter met je handen dan met je hoofd? Dan doe je de 
basisberoepsgerichte leerweg. In deze leerweg heb je meer 
praktijkuren, afgewisseld met theorie.  

• Praktisch ingesteld
• Lichte theorie, direct toepassen
• Zo snel mogelijk een vak uitoefenen 

Op het Agnieten College kan je terecht voor de eerste twee 
jaar van deze opleiding. Daarna vervolg je je opleiding in 
Zwolle, Ommen of Dedemsvaart. 

VMbO KAdeR
Deze leerweg heeft hetzelfde niveau als vmbo-basis. Wat is 
er dan anders? Als je voor deze vmbo-kader kiest, ben je iets 
meer met de theorie bezig. Het lesprogramma is afgestemd 
op de theoretische leerweg, dus kun je later makkelijk 
doorstromen naar niveau 4. Nog steeds ligt de focus op de 
praktijk; je bent liever aan de slag dan dat je veel leest.  

• Praktisch ingesteld
• Niveau sluit aan op mbo-niveau 4
• Vaardigheden oefenen voor je latere beroep  

Op het Agnieten College kan je terecht voor de eerste twee 
jaar van deze opleiding. Daarna vervolg je je opleiding in 
Zwolle, Ommen of Dedemsvaart. 

ons onderwijs

Op het Agnieten College kun je terecht voor 
alle leerwegen van het vmbo, de havo en het 
atheneum. Samen met jou kijken we naar 
wat jij kunt en wilt. Zo zorgen we dat hoe en 
wat je leert, past bij wie jij bent. 

VMbO-TL  
(TheoreTische leerweg)
Ben jij actief en leer je graag door iets te doen? Houd je 
van afwisselende lessen en wil je uitgedaagd worden? 
Dan past vmbo-tl bij jou! Je leert stap voor stap hoe je 
verantwoordelijk wordt voor je eigen manier van leren en 
werken.  

• Veel samenwerken
• Studievaardigheden leren die je later nodig hebt  

(leren leren)
• Beroepsstage in de bovenbouw
• Profiel vanaf klas 3, afgestemd op 

richtingen in het  
mbo: Techniek, Zorg & Welzijn, 
Economie of Landbouw

• Extra aandacht voor 
mediawijsheid (omgaan met  
social media)

• Loopbaanoriëntatie en 
-begeleiding  

Na vier jaar doe je examen 
bij ons op school. 

HAVO
Ben jij nieuwsgierig 
en wil je met plezier 
iets nieuws leren? 
Heb jij belangstelling 
voor de wereld om 
je heen en wil je 
graag presteren? 
Dan past de havo 
bij jou! De havo 
duurt vijf jaar en 
bereidt leerlingen 
voor op een studie 
aan het hoger 

beroepsonderwijs (hbo).  

• Veel vakken, brede opleiding
• Aan de slag met studievaardigheden (plannen, leren 

leren)
• Profiel na klas 3: Natuur & Techniek, Natuur & 

Gezondheid, Economie & Maatschappij, Cultuur & 
Maatschappij

• Loopbaanoriëntatie- en begeleiding 

Na drie jaar havo op onze school, ga je naar de 
bovenbouw op een andere locatie. Bijvoorbeeld 
het Meander College in Zwolle. 
 

 

lees Meer op de volgende pagina >>>>>
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Tekstons onderwijs

 

VMBO-TL/HAVO
Val je qua scores nou net tussen Vmbo-tl en  
Havo? Dan kan je in het eerste jaar ook de 
vmbo-tl/havo brugklas doen. In deze klas wordt 
Frans aangeboden, zodat je toch nog naar de 
havo zou kunnen gaan in het tweede jaar.

AtHeNeuM (vwo)
Ben jij leergierig, een snelle denker en wil je graag alles 
precies weten? Heb jij belangstelling voor de wereld  
om je heen en onderzoek je graag hoe alles werkt?  
Dan past het atheneum, of vwo, bij jou! Het vwo is voor 
nieuwsgierige, onderzoekende en leergierige leerlingen 
die goed zelfstandig kunnen werken. Het duurt zes jaar 
en bereidt leerlingen voor op het wetenschappelijk 
onderwijs, een universitaire opleiding dus.  

• Veel vakken, brede opleiding
• Aan de slag met studievaardigheden (plannen, 

leren leren)
• Uitdagende onderzoeken en experimenten 
• Profiel na klas 3: Natuur & Techniek, Natuur & 

Gezondheid, Economie & Maatschappij,  
Cultuur & Maatschappij

• Loopbaanoriëntatie- en begeleiding 

 

 
 
Je eerste jaren op de middelbare school volg  
je lekker dichtbij huis en hoef je niet ver te  
fietsen. Daardoor heb je gelijk meer tijd voor 
huiswerk en hobby’s, ook belangrijk! 
 
 

 
Na drie jaar atheneum op onze school, ga je naar de 
bovenbouw op een andere locatie. Bijvoorbeeld het 
Meander College in Zwolle.  

de gezonde school

gezond leven:  
jong geleerd en jong gedaan

Een gezonde levensstijl is 
voor iedereen belangrijk. Hier 
besteden we op school ook 
aandacht aan. Door te leren 
over wat gezond leven is, maar 
ook door het te doen. 

Leren…
Gezond leven komt onder andere aan bod 
tijdens de mentorlessen en bij biologie. 
Ook komt er regelmatig iemand van 
buiten de school een gastles verzorgen 
over een goede leefstijl. Zo leer je 
bijvoorbeeld over de gevolgen van roken, 
online gamen of drankgebruik. 
Wie hier meer over wil weten of extra 
begeleiding bij nodig heeft, kan altijd 
terecht bij de jongerenwerkers van SAAM 
Welzijn. Zij werken ook in de Spil.

… en doen
Bewegen doen we volop tijdens de 
gymlessen en sportactiviteiten op school. 
Daarnaast vinden wij het heel belangrijk 
gezond eten te stimuleren. Het aanbod 
in onze kantine is daarom voor tachtig 
procent gezond. Ook staan op diverse 
plekken zogenaamde watertap-punten 
waar je steeds je flesje weer kunt vullen 
met koel water. 
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docenten in the spotlight

heMd 

Waarom bent u biologieleraar 
geworden? 
“Ik wilde wat met mensen/kinderen 
doen. Daarnaast was ik het best in 
biologie en vond ik uitleggen ook leuk. 
Ik kon ook altijd goed uitleggen dat bio 
het leukste vak is!”

Wat is het raarste dat u heeft 
meegemaakt op school?
“Ik denk dat ik koffie ging halen en dat 
toen ik terugkwam, de leerlingen met 
eikels aan het gooien waren.”

Wat vindt u belangrijker: het vak of 
de leerlingen? 
“De leerlingen. Het vak is leuk, maar de 
leerlingen zijn het belangrijkste.” 

Waar heeft u voor het laatst 
keihard om gelachen? 

“Een hele goede grap van een 
leerling. O wat jammer, ik kan  

me nu niet meer herinneren  
wat de grap was.”  

 
 

 
 

 

Wat weet bijna niemand van u? 
“Dat ik een bril draag tijdens het 
autorijden.”

Wat zult u nooit vergeten? 
“Dat ik een applaus kreeg van de 
leerlingen van wie ik afscheid nam.” 

Wat is uw hobby?  
“Voetballen.” 

Wat is uw favoriete type leerling? 
“De ijverige leerling, natuurlijk😉.” 

Waar kunt u zich groen en geel aan 
ergeren? 
“Als leerlingen aan het einde van het 
hoofdstuk nog steeds niet weten welk 
hoofdstuk het is.” 

Wat is uw ergste schoolblunder? 
“Ik heb ooit stagegelopen op een school 
en toen bleek dat ik de verkeerde toets 
heb afgenomen.” 

Naar wat voor muziek luistert u? 
“Met name dance en hardstyle.” 

 

Je staat er misschien niet bij stil, maar docenten zijn ook 
mensen😉. In hun werk op school, maar ook daarnaast. Zo 

hebben ze hobby’s en een muzieksmaak… Wat zou je van hen 
willen weten? Onze leerlingen Jasmijn en Lise vroegen twee 

docenten het hemd van het lijf.

van het lijf

Waarom bent u lerares geworden? 
“Omdat ik het leuk vind om uit te 
leggen én omdat met jongeren werken 
heel gezellig is!”

Wat is het raarste dat u heeft 
meegemaakt op school?
“Op één van de eerste scholen waar 
ik lesgaf, was er een LSD (de laatste 
officiële schooldag voor de examens 

beginnen) die helemaal uit de hand 
liep. Alle gangen in school zaten onder 
het meel.”

Wat vindt u belangrijker: het vak 
of de leerlingen? 
“De leerlingen, omdat je de leerlingen 
nodig hebt om een vak te kunnen 
geven.”

Waar heeft u voor het laatst 
keihard om gelachen?  
“Om de TikToks die mijn kinderen lieten 
zien.”

Wat weet bijna niemand van u? 
“Dat ik DJ ben geweest bij een lokale 
radiozender en daar mijn eigen 
radioprogramma had.”

Wat zult u nooit vergeten? 
“Dat een paar jongens uit havo-1 
als verrassing voor alle leerlingen 
en mij croissantjes mee hadden 

genomen naar de les. We 
hebben toen heerlijk gesmuld 
en waanden ons echt even in 
Frankrijk.”

Wat is uw hobby? 
“Ik snuffel graag hele 
avonden op Marktplaats en 
haal zo de leukste dingen 
in huis! En ik speel dwars- 
en altfluit in een fluit-
ensemble.”

Wat is uw favoriete type leerling? 
“De grappige maar daarnaast wel 
hardwerkende leerling.”

Waar kunt u zich groen en geel aan 
ergeren? 
“Dat kinderen hun telefoon niet in de 
telefoontas doen en dan gaan kijken of 
ik het wel of niet zie.”
 
Wat is uw ergste schoolblunder?  
“Met watervaste stift een hele 
aantekening op het whiteboard 
schrijven… De leerlingen vonden het 
heel grappig.”

Naar wat voor muziek luistert u? 
“Muziek uit de jaren 80 & 90, zoals 
Pearl jam, Nirvana en natuurlijk 
Stromae.” 

Mevrouw 

Merkus

docent Frans 

sinds 2000

Bonjou
r

Meneer  Elzingadocent Biologie sinds 2021
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maatschappelijke stage

Vrijwilligerswerk 
om van te leren

Alle leerlingen doen tijdens hun opleiding bij ons op school een maatschappelijke stage. Geld 
inzamelen, een activiteit organiseren of dieren verzorgen. Wat je ook kiest; het gaat erom dat 

jij je inzet voor iets dat ertoe doet.

Een maatschappelijke stage is een vorm van vrijwilligerswerk. Het houdt 
in dat je iets voor anderen doet en tegelijkertijd zelf iets leert. Doe je al 
vrijwilligerswerk bij jouw club of vereniging? Dan telt dit ook mee. Je leert 
op een leuke manier, zonder dat je daar geld voor krijgt. Waar kun je aan 
denken? 

Een aantal voorbeelden van een maatschappelijke stage:
• helpen bij het Oranjefeest
• het trainen van de pupillen van de sportclub
• collecteren voor een goed doel
• meehelpen op de kinderopvang
• helpen bij het Open Huis van het Agnieten College
• jonge katjes of andere dieren in het dierenasiel verzorgen
• decors maken voor buurtverenigingen

Niet al het vrijwilligerswerk is geschikt voor een maatschappelijke stage. 
Dit telt bijvoorbeeld niet mee:
• huishoudelijke taken thuis 
• grasmaaien bij opa en oma of andere bekenden 
• betaald oppassen bij de buren

Hoe werkt het?
De maatschappelijke stage doe je altijd buiten schooltijd. Doe je vmbo-tl, 
dan gaat het om 30 uur. De uren mag je verdelen over de vier jaar dat je 
bij ons op school bent. Als je alle uren van je stage hebt afgerond, krijg je 
een certificaat. Volg je een andere leerweg en zit je dus korter dan vier jaar 
bij ons op school, dan vervul je sowieso 15 uur en kun je de andere helft 
uitvoeren wanneer je op de vervolgschool zit.

goede tips

tips & tricks
voor en door brugklassers

Krijg je ook al een beetje de kriebels als je denkt 
aan het einde van je basisschooltijd? Dit hoeft echt 

niet, je zult zien dat je in een mum van tijd helemaal 
bent gewend aan je nieuwe leven als brugklasser. 

Met deze tips voor en door nieuwe bruggers weet je 
zeker dat je de eerste weken goed doorkomt!

Wees jezelf  
Maak je huiswerk meteen, dan ben 
je er snel vanaf
Wees niet zenuwachtig, maar 
maak vrienden en vriendinnen 
zodat je samen het Agnieten 
College kunt ontdekken
Plan je huiswerk goed 
Laad je laptop elke nacht op, daar 
heb je de hele dag plezier van
Pak je tas elke avond van tevoren in, 
dan kun je niks vergeten
Neem voldoende eten en drinken 
mee, leren kost energie
Kom op tijd  
Koop een stevige, waterdichte tas
Gebruik je kluisje
Leer goed voor je toetsen
Blijf gewoon jezelf. Serieus is goed, 
maar wel soms met een lolletje, 
anders wordt het te saai
Probeer in het weekend al vooruit 
te werken
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leuke activiteiten

Meer dan 
leren alleen

School is meer dan alleen 
maar leren. Ook buiten 
de gewone lessen om zijn 
er verschillende leuke 
activiteiten. Het zijn vaak 
precies díe activiteiten 
die jou het langst zullen 
bijblijven! 
 

Introductiedagen 
Elk schooljaar begint voor 
de brugklassen met twee 
introductiedagen. En voor de klassen 
2 t/m 4 met een startdag. Deze 
leuke dagen vinden zoveel mogelijk 
in en om de school plaats. 

Excursies en gastlessen
Als aanvulling op lessen en 
activiteiten zijn er diverse excursies 
en gastlessen. Want leren doe 
je niet alleen binnen de school, 
maar soms nog beter daarbuiten. 
Daarom gaan we regelmatig op 
pad. Bijvoorbeeld naar Burgers Zoo, 
het Techniekmuseum in Hengelo, 
Herinneringscentrum Kamp 
Westerbork of de kerstmarkt van 

Münster. Andersom komen er ook 
regelmatig mensen van buiten de 
school in de klas een gastles geven. 

Voorstellingen en exposities
In klas 3 van het vmbo-tl krijg je het 
vak CKV (Culturele en Kunstzinnige 
Vorming). Verder organiseren we 
culturele activiteiten voor alle 
klassen om jouw belangstelling te 
wekken voor allerlei kunstvormen. 
Je kunt denken aan theater-, 
muziek- of dansvoorstellingen in 
school, maar we nodigen ook elk 
jaar een schrijver uit. Verder zijn 
er verschillende exposities in het 
schoolgebouw. 

Gala 
Elk jaar in december is er een 
gala. Vaak is er een thema, zoals 
bijvoorbeeld “black and white”. 
Zowel de docenten als de leerlingen 
kleden zich dan op hun best. Dus 
trek maar uit de kast die mooie jurk 
of dat coole pak! 

Wintersportdag
Ook is er voor alle leerlingen van klas 

2 elk jaar altijd een wintersportdag. 
We gaan dan skiën in Duitsland.  
Je kunt je hiervoor opgeven.

Naar Barcelona
In klas 4 van het vmbo-tl ga je met 
je klas een week naar Barcelona! 
Deze reis is de aftrap van het 
examenjaar. Een mooie start van het 
laatste jaar als groep.

Verschillende sporttoernooien
Elk jaar wordt er fanatiek gestreden 
op onze sporttoernooien. Zo hebben 
we een zaalvoetbaltoernooi en 
een volleybaltoernooi, waarbij niet 
alleen onze leerlingen zich van hun 
sportieve kant laten zien, maar ook 
de docenten hun beste beentje voor 
zetten.

Activiteitendag
Aan het eind van het schooljaar 
organiseren we altijd een 
activiteitendag op onze school 
met een heel leuk en afwisselend 
programma op gebied van sport, 
creativiteit en theater. 
Ook groep 8 doet mee aan deze dag. 

in klas 4
ga je Met je 
klas naar 
barcelona!

vieringen op school

We maken er 
een feest van! 

Gedurende het jaar zijn er drie vieringen, en daar maken we op  
het Agnieten College graag samen een feest van! Doe je mee?

De Kerstviering, de 
Paasviering en de 
Eindviering: dat zijn de drie 

vieringen die we op het Agnieten 
College ieder jaar vieren. Naast de 
verhalen over Jezus kijken we ook 
naar wat er speelt in de wereld 
op dat moment. Misschien zijn er 
ergens mensen in de problemen 
of is er iets belangrijks gebeurd in 
Nederland. Ook deze dingen komen 
aan bod tijdens de viering.

sAmEn orgAnisEREn
Als je feest wilt vieren, moet je zelf 
de slingers ophangen. Docenten 
en leerlingen werken samen om 
van deze vieringen een succes te 
maken. Met een team van docenten 
en leerlingen bepalen we wat er 
gedaan wordt in de viering. Hieruit 
ontstaan verschillende projecten 
waarin vakken samenwerken. Denk 
bijvoorbeeld aan het maken van 
het decor bij Tekenen, nadat er bij 
Geschiedenis onderzoek is gedaan 
naar hoe iets er vroeger uitzag. Of 
het vertalen van een lied bij Engels, 
om dat vervolgens bij Muziek in 

te studeren. Wat er gemaakt en 
voorbereid is, wordt in de viering 
gebruikt. Zo werkt elke leerling wel 
een keer mee.

PAssIon-vierIng
Elk jaar is één viering in een 
Passion-vorm. Met het vieringen-
team en de schoolband bedenken 
we verschillende liedjes die 
voorbijkomen in de Passion. Zo 
ontstaan er verschillende scenés 
met muziek die van tevoren zijn 
opgenomen. Samen vormt dit 
de rode draad van de viering, dat 
het verhaal vertelt van Jezus rond 
Kerst of Pasen. De viering eindigt 
natuurlijk met livemuziek, waar we 
allemaal aan meedoen.

Doe jij mEe?
Misschien vind jij het wel leuk om 
mee te denken over de vieringen als 
je op het Agnieten College zit. Of 
bespeel je een instrument en kom 
je meespelen in de schoolband. Wie 
weet houd jij van acteren en speel 
je mee in de Passion-viering. Of kun 
je goed schilderen en maak jij het 
decor. Waar je ook goed in bent, jouw 
bijdrage is meer dan welkom. Laten 
we er samen een feest van maken!

De viering eindigt 
natuurlijk met 

live muziek, waar 
we allemaal aan 

meedoen.
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in de schooltas

waT iS 
onMisBAAR oP 

eeN sCHOoLdAg?
Hij staat misschien al te pronken op je kamer, je nieuwe schooltas. Daarom geven we 

je graag gelijk wat tips voor wat je daar straks allemaal in stopt. Je loopt er de hele dag 
mee te sjouwen, dus dan kan er maar beter wat nuttigs in zitten. Hieronder een checklist 

voor de eerste schoolweken. Sowieso altijd meenemen: je (opgeladen) laptop!

Schoolboeken: 
neem alléén de boeken 

mee van de vakken 

die je die dag hebt. En 

alleen dat wat je gaat 

gebruiken. Probeer slim 

gebruik te maken van 

een kluisje zodat je 

niet de hele dag met 

alle boeken in je tas 

rondsjouwt, maar alleen 

met de boeken voor de 

eerstvolgende les.

Etui: 
in je etui zit een pen, potlood, gum, typ-ex en 
misschien een kleine puntenslijper.
That’s it. Neem geen kleurpotloden, lijm, 
schaar of stiften mee, want die heb je 
simpelweg niet elke dag nodig.  Als je aparte 
vakjes in je tas hebt, kan je misschien één van 
die vakjes als etui gebruiken.

Eten: 
heel erg belangrijk, zorg 

dat er altijd wat te eten 

in je tas zit. Je echte lunch 

kun je altijd in je kluisje 

leggen, maar in je tas wil 

je sowieso iets van een 

appel of een koek hebben 

zitten, gewoon voor het 

geval dat.

1

2

3

Schriften: 
koop het liefst een 
collegeblok waar je 
voor al je vakken in kan 
werken (een map kan ook, 
maar dat kan wat groot 
worden). Allemaal aparte 
schriften ga je namelijk 
sowieso kwijtraken. Je 
raakt dan gauw in de war 
en voor je het weet zit je 
bij biologie met je schrift 
voor Nederlands voor je.

Drinken: 
een flesje water is al bijna 

niet meer weg te denken 

uit je leven. En terecht, 

want drinken is natuurlijk 

heel belangrijk. Bij het 

watertappunt op school 

kun je je flesje steeds 

bijvullen met lekker koel 

water.

Portemonnee: 
uiteraard moet je altijd 
je ID bij je hebben, en 
waarschijnlijk ook een 
schoolpas. Verder is wat 
kleingeld wel makkelijk 
voor als je je lunch bent 
vergeten.

Andere 
benodigdheden: 
voor wiskunde heb je een 
soms een passer of een 
geodriehoek nodig. Voor 
tekenen kleurpotloden, en 
voor aardrijkskunde je atlas. 
Let van tevoren wel altijd op 
of je deze dingen echt nodig 
hebt die les. Zo hoef je niet bij 
elk hoofdstuk bij wiskunde 
je passer te gebruiken. En 
misschien liggen er genoeg 
kleurpotloden op school. 
Het best kan je deze dingen 
standaard in je kluisje leggen, 
zodat je ze eventueel altijd nog 
kan gaan halen.

Deodorant: 
heel erg belangrijk als je 

puber bent. Zeker na de 

gym wil je even sprayen 

of rollen, dus vergeet het 

die dagen zeker niet mee 

te nemen.

4

5

6

7
8
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inkijkje inkijkje

De docententas
Ook docenten hebben elke dag een schooltas mee. Sommigen zelfs meerdere tassen…  

Maar wat nemen zij nou allemaal mee naar school? Onze leerlingreporters vroegen het voor je na.

Wat hebt u altijd in uw tas zitten? “Een laserpointer 
voor LessonUp, om les te geven. En ook altijd iets te 
eten: standaard een banaan en voor als die op is, een 
handsinaasappel en brood met kokosbrood. Altijd 
kokosbrood? “Ja, een bewuste keuze. Ik wil namelijk 
in de vroege ochtend zo min mogelijk handelingen 
verrichten. Stel, ik kies kaas. Dan moet ik de kaas uit de 
koelkast halen, daarna de kaasschaaf uit de bestekla, 
dan moet ik kaas schaven, de vaatwasmachine 
opendoen, de kaasschaaf erin deponeren en dan de 
overgebleven kaas nog weer in de koelkast terugzetten. 
Tja, dan is kokosbrood een stuk minder werk.” Waarom 
heeft u voor deze tas gekozen? “Hij zat in het kerst-
pakket van mijn vrouw. Mijn vrouw werkt bij de Isala 
Klinieken.”

Meneer 
Brouwer 

gesCHieDeniS

Wat zit er altijd in uw tas? “Laptop en stiften.”Wat is het 
mooiste in uw tas? “Mijn Cars-broodtrommel. Die heb ik 
omdat mijn zoon van de “Cars-fase” naar de “Ajax-fase” 
ging. En ja, daar hoorde ook een Ajax-broodtrommel bij. 
Dus was de Cars-broodtrommel over. Die gebruik ik dan 
maar.” Waarom heeft u deze tas? “Toen mijn zoon een 
maand oud was, gingen we op vakantie naar Zeeland. 
Daar heb ik deze tas gekocht.”

Meneer  
Tammeling

wiskunde

Wat heeft u elke dag mee in de tas en waarom? “Drie 
brillen, een muziek box en een regenpak.” “Vier zelfs, 
want er staat er ook nog één op mijn neus. De bril voor 
veraf heb ik meestal op. Maar wanneer ik in de klas 
de leerlingen én de werkstukken wil kunnen zien, zet 
ik mijn “variafocus-bril” op. Daarmee kan ik veraf en 
dichtbij goed zien. Maar als ik die de hele dag op houd, 
krijg ik daar weer hoofdpijn van. Verder heb ik een 
leesbril bij me voor als ik veel moet lezen. En de vierde 
is een zonnebril op sterkte, die draag ik op de scooter 
wanneer de zon laagstaat.” Waar heeft u deze tas 
gekocht? “Op Amazon.” Wat is het meest bijzondere 
aan uw tas? “Er zit een oplaadmogelijkheid aan de tas, 
waar je een telefoon aan kunt opladen.”

Meneer 
Wind 

TeCHNiek

Wat is het leukste in uw tas? “Het spelletje 30 Seconds 
met daarop de wiskundige begrippen. Dit spel speel ik 
af en toe met een klas als we aan het einde van de les of 
van een hoofdstuk nog wat tijd over hebben.” Wat kan 
er niet ontbreken in uw tas? “Mijn agenda.” Waar heeft 
u deze tas gekocht? “Bij Pasveer in Meppel.”

Mevrouw  
Van Veen  
wiskunde

Kluisje 2 
Het echte school 
kluisje, zo weet 
je zeker dat je 
altijd alles bij 
je hebt! Zo’n 
kluisje is altijd 
handig als je 
geen zware tas 
wil.

What’s in 
my locker?

Wij gaan langs 
bij een paar 

leerlingen om te 
kijken wat er in 
hun kluisje zit.

Kluisje 1 
We beginnen 
bij de leerling 
die wel van 
een lekker 
snoepje houdt. 
Eén manier 
om je kluisje 
te gebruiken: 
om je eten te 
bewaren! 

kluisje 2

kluisje 1
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social media

volG ons!
Blijf op de hoogte van alles wat er reilt en zeilt bij ons op school!

Je kunt ons volgen op Instagram & Facebook en vergeet natuurlijk

onze website niet. Kijk op agnietennieuwleusen.nl en mis niks!

ToT
sneL!

nog 
vraGen?
We hopen je gauw 
te ontmoeten op het 
Agnieten College!  
Heb je nog vragen?  
Bel of mail gerust.  
Veel succes en plezier 
met de afronding  
van groep 8.

    

Dit magazine van het Agnieten College 
Nieuwleusen is een uitgave voor 
leerlingen in groep 8. Om kennis te 
maken met onze school. 
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