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De mogelijkheden van het Dongemond college.
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Beste ouders,
Uw kind staat op het punt de basisschool te verlaten. Het is een spannende periode voor
uw kind, maar ook voor u. Welke school en opleiding past het beste en hoe gaat dit keuzeproces
in z’n werk? Het zijn allemaal vragen die op u afkomen. Het Dongemond college is een school
voor voortgezet onderwijs voor vwo, havo en vmbo (alle niveaus). Uw kind komt bij ons dus
altijd goed terecht.
Het Dongemond college heeft het allemaal in huis, er is altijd plaats voor uw kind.

Welke brugklassen kent het Dongemond college?

Zodra uw kind is aangenomen en er is overlegd met
de basisschool, wordt uw kind ingedeeld in één van de
brugklassen. Daarbij is het advies van de basisschool
leidend.
Het Dongemond college kent de volgende brugklassen:

• Brugklas vmbo-basis beroeps
In deze brugklas wordt meer vanuit de praktijk geleerd
en minder vanuit de theorie. In kleine klassen is veel
aandacht voor verschillende talenten.

• Brugklas vmbo kader/basis
Is er interesse en aanleg voor theorie naast praktijk
dan is deze brugklas de beste keuze.

• Brugklas vmbo theoretisch/gemengd/kader
In deze brugklas ligt het accent meer op de theorie
dan op de praktijk.

• Brugklas havo/vmbo-tl
In de havo/vmbo-tl brugklas worden leerlingen met
een havo-advies geplaatst. Ook leerlingen die de
theoretische leerweg van het vmbo aankunnen, maar
mogelijk ook havo, worden in deze brugklas geplaatst.

• Brugklas vwo/havo
Als de leerkracht van groep 8 de leerling geschikt vindt
voor het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
(vwo), dan wordt het geplaatst in de vwo/havo
brugklas. Als de leerling zeker havo aankan, maar
misschien ook wel vwo, komt het ook in deze brugklas
terecht.

• Brugklas vwo
Er is ook een brugklas vwo voor leerlingen met een
duidelijk vwo-advies. In deze brugklas worden
leerlingen op allerlei manieren uitgedaagd om op een
hoog niveau met de leerstof om te gaan.
De leerlingen maken kennis met wetenschappelijke
vaardigheden zoals onderzoekend leren, leren
onderzoeken en academisch denken, daaronder
vallen nieuwsgierigheid, nuance en een kritische blik.

Waarom kiezen voor het Dongemond college?

Onze school biedt eigentijds onderwijs met aandacht voor

- Buitenschools leren

talentontwikkeling. We streven naar een inspirerende

Het Dongemond college is ervan overtuigd dat je niet

leeromgeving, hebben een goede ondersteunings-structuur
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en onze bevlogen medewerkers maken het verschil.

school in de loop van het jaar allerlei activiteiten,
waarbij onze leerlingen kennis en praktijkervaring

• Persoonlijke ontwikkeling
Ieder kind heeft talenten. Wij helpen kinderen hun
talenten te ontdekken en tot ontwikkeling te brengen.
Daarnaast helpen we kinderen als ze behoefte hebben
aan extra ondersteuning op vakgebied, plannen en
organiseren en/of op sociale ontwikkeling.
Daarom staan er in onze lessentabel in ieder leerjaar
Dongemond college uren (DCU) op het programma.
Binnen het lesrooster kunnen onze leerlingen aangeven
waar zij gebruik van willen maken. Dat kan een extra
praatje zijn met de mentor, een afspraak om je Engelse
spreekvaardigheid te oefenen, hulp bij ‘leren leren’ of
juist even ontspannen door je in een sportuurtje in te
spannen. Je maakt elke zes weken een nieuwe keuze,
zodat alle mogelijkheden open blijven.
Verder hebben we persoonlijke ontwikkeluren (po) waar
de leerling kiest voor een activiteit die hij of zij eens
zou willen ontdekken. Gitaarspelen, zeefdrukken,
leren presenteren, survivallen….. Je kan het zo gek
niet bedenken! De uren persoonlijke ontwikkeling
worden aangeboden tot aan de examenklassen.

• Leeromgeving
Leerlingen werken en leren in diverse studieruimtes
(leslokalen, mediatheek, studietuin) en kunnen tijden plaatsonafhankelijk leren met behulp van een grote
diversiteit aan (digitale) leermiddelen en leermethodieken.

• Ondersteuningsstructuur
Op het Dongemond college zorgen we voor elkaar.
De leerlingbegeleiding kenmerkt zich door teamwork
en een persoonlijke en professionele benadering.
Naast onze mentoren, ondersteuningscoördinatoren
en leerlingbegeleiders hebben wij goedgetrainde
medewerkers voor hulp bij faalangst, dyslexie en leesen schrijfproblemen, rekenproblemen, motorische
belemmeringen en sociale onhandigheid.

- Begeleiding in de brugklas
Het kan voor nieuwe leerlingen spannend zijn om de
overstap van de basisschool naar het voortgezet
onderwijs te maken: er zijn meer leerlingen, het gebouw
is groter en er is meer huiswerk dan op de basisschool.
De mentor is het aanspreekpunt voor leerlingen en
ouders. Hij of zij begeleidt uw kind op het Dongemond
college.

opdoen buiten het schoolgebouw.

Aanmelden.
Als je kiest voor het Dongemond college kun je je op

De aanmelding voor het Dongemond college in Made vindt

school aanmelden. De centrale aanmelding vindt plaats

op deze dagen plaats op locatie Made. De aanmelding

op de volgende data:

voor het Dongemond college in Raamsdonksveer vindt op
deze dagen plaats op locatie Raamsdonksveer.

Dinsdag 7 maart 2023
17.00 uur t/m 20.30 uur

• Adressen
Locatie Made, Kempsstraat 15, 4921 TB Made,

Donderdag 9 maart 2023

Telefoon 0162-683125

17.00 uur t/m 20.30 uur
Locatie Raamsdonksveer, Collegeweg 1,
4942 VC Raamsdonksveer Telefoon 0162-513469

Meelopen.

Kom sfeer proeven!

23 november 2022
Talenmiddag | havo-vwo Raamsdonksveer

Wij vinden het belangrijk dat jij je thuis voelt op onze

30 november 2022
Doemiddag | Made

Wij nodigen je daarom graag uit om bij ons een kijkje

7 december 2022
Doemiddag | vmbo Raamsdonksveer
14 december 2022
Wetenschapsmiddag | havo-vwo Raamsdonksveer
18 januari 2023
Praktische en technologische middag | Made
1 februari 2023
Kunst- en mythologiemiddag | havo-vwo Raamsdonksveer
1 maart 2023
Praktische en technologische middag | vmbo Raamsdonksveer
Aanmelden voor één van onze middagen kan via
www.dongemondcollege.nl
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OPEN DAG

Vrijdag 10 en zaterdag 11 februari 2023
Locatie: Made en Raamsdonksveer

Kom binnen bij het Dongemond college!

Wat een spannende tijd komt eraan! De stap naar het
voortgezet onderwijs. Wordt het vwo, havo of vmbo?
Wij vinden het super om jou te verwelkomen op onze
school. Onze docenten begeleiden je in de volgende
stap van jouw toekomst.

Wereldburger op het Dongemond college.

• Vind jij andere culturen, talen en de
maatschappij interessant?

• Jouw bijdrage

Dan is de stroming taal, cultuur en maatschappij iets

thema’s hebt afgerond kun je goed samenwerken en

voor jou! Deze stroming is op mens en maatschappij

weet je van aanpakken. Je hebt een heldere kijk op

gericht en het programma voldoet aan de eisen van

onze maatschappij en de wereld waarin we leven. Op

het UNESCO-scholennetwerk. Het Dongemond college

een UNESCO-school leer je dat jij zelf een groot aandeel

maakt als enige school in deze regio deel uit van dit

hebt in positieve veranderingen en dat jij kunt bijdragen

bijzondere netwerk. Je leert moderne vreemde talen

aan een veilige, verdraagzame en schone wereld.

Als je taal, cultuur en maatschappij met de UNESO-

met de keuze voor Spaans in klas 3 en je leert omgaan
met verschillende culturen.

UNES
dag CO
me
Andr t
Kuip é
ers

Denken en doen!

• Technasium
Het Technasium is interessant voor jou als je een onderzoekende en creatieve instelling hebt met interesse in
de wereld van natuur en techniek. Centraal binnen het
Technasium staat het vak onderzoek & ontwerpen (o&o).
Je werkt met drie of vier klasgenoten aan vier projectopdrachten per jaar. Elke opdracht is een combinatie van
denken en doen. De projectopdrachten komen vanuit
het bedrijfsleven en zijn gekoppeld aan beroepen. Als je
voor het Technasium kiest, leer je je kennis meteen in
de praktijk toe te passen. Zo weet je waar je voor leert.
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Aan de slag met beroepsgerichte vakken.
• Leer jij door te doen?
Ben jij een aanpakker en het liefst lekker actief?
Dan spreken de beroepsgerichte vakken op leerpleinen
op het Dongemond college jou vast aan. Heb je vmbo
basis of kader advies gekregen van de basisschool,
dan kom je hiervoor in aanmerking.

• Profielen
Op het vmbo wordt gewerkt met beroepsgerichte
profielen. Een profiel is de richting die jou het meest
aanspreekt. Je kunt kiezen voor de profielen Zorg en
Welzijn (Z&W) of Economie en Ondernemen (E&O).
Misschien wil je heel graag in de techniek werken, dan
heb je op het Dongemond keuze uit de profielen: Bouw,
Wonen en Interieur (BWI) of Produceren, Installeren
en Energie (PIE). Het Dongemond is partner in Sterk
Techniek Onderwijs (STO) Amerstreek, waar gewerkt
wordt aan doorlopende leerlijnen van basisschool tot en
met het MBO. Met als doel toekomstbestendig technisch
onderwijs te realiseren.

Handig, één school!

Mijn talenten.

Het Dongemond college is een school met een breed

Iedereen heeft iets waar hij of zij goed in is of talent

aanbod in onderwijsniveaus en profielen.

voor heeft. Weet jij al waar jij goed in bent of wil jij jouw

Dit brede aanbod maakt een optimale doorstroom

talenten ontdekken? Dat doe je in de uren persoonlijke

en plaatsing mogelijk.Onze school is verdeeld

ontwikkeling (po) op het Dongemond college.

in kleinere afdelingen.

Verder hebben we Dongemond college uren (DCU) waar

Dat betekent dat je elkaar goed

je kan afspreken met je mentor voor een gesprekje, met

leert kennen en dat je herkend

de vakdocent voor extra uitleg of met een begeleider

wordt door medewerkers.

die jou helpt met bijvoorbeeld ‘leren leren’ of sociale

Soms sporten we samen of

vaardigheden. Bij po én bij DCU is er volop keuze! Wat

hebben we gezamenlijke feesten.

past er bij jou? Word regisseur van je eigen leerproces

De Dongemond 8 zijn de unieke

en bepaal zelf wat je wil leren.

en typerende kenmerken die het
onderwijskundige karakter van het
hele Dongemond college bepalen.

Talentgericht

Inspirerend

Wereldwijs

Gezond

Zorgzaam

Praktisch

Onderzoekend

Duurzaam

Kunst, cultuur en sport.
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Op het Dongemond college is ook veel
aandacht voor kunst, cultuur en sport.

• Examen in sport
Zit je op de havo en zit sporten echt in je bloed, dan kun
je hierin zelfs examen doen. Je kiest dan in de bovenbouw voor het vak Bewegen, Sport en Management.

• Examen in handvaardigheid
Op havo en vwo kun je in de bovenbouw kiezen voor het
examenvak handvaardigheid. Voor de creatievelingen
en degenen die zich interesseren in kunst.
Kunstgeschiedenis is een belangrijk deel van het examen
naast de werkstukken die je maakt op allerlei gebied en
op veel manieren: van klei tot stoffen tot ijzerwaren…
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