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Benieuwd naar De Dijk?
Tijdens onze open dag komt er veel op je af, dat wil je natuurlijk eerst even 
laten bezinken. Dat snappen we. Om je een handje te helpen hebben we 
deze brochure gemaakt, zodat je alles nog een keer rustig na kunt lezen. 
Want voor je een keuze maakt, vinden we het belangrijk dat je een goede 
indruk van De Dijk krijgt. 

Wat maakt onze school bijzonder? Met welke docenten en medewerkers krijg je 
te maken? En misschien wel het belangrijkste: wat vinden leerlingen van De Dijk? 
Meer informatie vind je op dedijk.atlascollege.nl (ook interessant voor ouders/
verzorgers). Daar kun je bovendien een aantal foto’s en fi lmpjes bekijken om 
alvast wat sfeer te proeven. We wensen je heel veel succes bij het kiezen van je 
nieuwe school.  

Atlas College
SG De Dijk is een school van het Atlas College. Net als De Copernicus SG, 
OSG West-Friesland en SG Newton in Hoorn en SG De Triade in Edam. 
Het Atlas College is een openbare scholengemeenschap. Iedereen is welkom 
op onze school, hier mag je zijn wie je bent. 

Bij het Atlas College werk en leer je voor vandaag en voor morgen, dat geldt voor 
al onze scholen. Maar er zijn ook verschillen. De ene school is bijvoorbeeld groter 
dan de andere, elke school heeft zijn eigen sfeer en de keuzemogelijkheden zijn 
anders. Zo kun je op de ene school kiezen voor de sportklas en techniek en op de 
andere voor het technasium. Er is dus altijd een school die bij jou past.
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“Gezelligheid en professionaliteit 
gaan hier hand in hand”
Op De Dijk ben je welkom. Dat merk je al bij binnenkomst. Onze conciërges 
begroeten je met een glimlach en maken je wegwijs in onze school. Je merkt 
meteen dat bij ons gastvrijheid en duidelijkheid voorop staan. 

Vertrouwen en veiligheid zijn belangrijke 
waarden op onze school. Vertrouwen  
tussen collega’s en leerlingen en tussen 
leerlingen onderling. Veiligheid omdat we 
een kleine school zijn en iedereen elkaar 
kent. Misschien niet direct bij naam maar 
zeker van gezicht. Je voelt je echt ‘thuis’ 
als je binnenkomt. Als er iets speelt komt 
dat snel boven water en kunnen we er 
samen iets aan doen. Dat betekent niet 
dat we constant op elkaars lip zitten. Er is 
juist heel veel ruimte om jezelf te zijn en 
jezelf te ontplooien op de manier die bij 
jou past. We stimuleren en ondersteunen 
elkaar daar ook in. 

Door samen hard te werken maken we 
optimaal gebruik van elkaars kwaliteiten. 
Die gedrevenheid kom je echt in alle 
lagen van de school tegen. Collega’s en 

leerlingen kiezen bewust voor de manier 
van werken bij De Dijk. Dat is ook de 
reden dat ik hier terecht ben gekomen. 
We zijn kritisch op elkaar en op ons 
zelf. Dat kan hier met respect en in een 
warme en persoonlijke sfeer.   

Toen ik hier kwam werken viel me 
meteen op hoe gedreven collega’s en 
leerlingen zijn. Eigen initiatieven worden 
omarmd. Nieuwe concepten zoals 
bijvoorbeeld Technologie & Toepassing 
of het volgen van vakken op een hoger 
niveau worden breed gedragen. En 
omdat we maar een kleine schoolleiding 
hebben, kunnen nieuwe ideeën ook 
snel gerealiseerd worden. Collega’s én 
leerlingen worden echt gehoord. Dat 
maakt dat iedereen met veel plezier en 
passie naar school komt. Elke dag weer. 

Die betrokkenheid bij het reilen en zeilen 
van de school vind ik heel bijzonder. 

Wie weet ga jij dit volgend jaar zelf 
ervaren. Succes met je keuze!

Lars Beenen,
directeur 

José Bruin,
kernteamleider mavo/havo/vwo 

Annemieke Puister,
kernteamleider vmbo-basis/-kader 

WELKOM

Voor extra informatie kunt je 
bellen naar 0227-542136 of mailen 

naar dedijk@atlascollege.nl  

WELKOM



“Leerlingen kunnen met alles bij ons terecht” 
Het eerste contact dat we met leerlingen hebben is aan het 
begin van het schooljaar als we de kluisjes toedelen. Dat 
moment grijpen we aan om ze direct beter te leren kennen. 
Dat vinden we heel belangrijk en met z’n drieën staan wij 
altijd voor ze klaar. 

Doorgaans is hun mentor het eerste aanspreekpunt, maar als 
die op dat moment niet bereikbaar is kunnen de leerlingen bij 
ons terecht. Medemblik is een fi jne gemeenschap, dat merk je 
ook op De Dijk. Vaak hebben ouders, broers en zussen ook op 
deze school gezeten. We kennen de leerlingen bij naam en zijn 
vaak bekend met hun achtergrond. 

Vertrouwen is heel belangrijk als leerlingen bij ons aankloppen. 
Dingen die ze misschien niet zo snel vertellen aan iemand 
anders, kunnen ze bij ons kwijt. Van problemen thuis tot een 
lekke band. Ze lopen ook gemakkelijk bij ons binnen als hen 
iets dwars zit. Wij weten vaak als eerste wat er speelt bij 
een leerling. Vaak is een praatje of een arm om de schouder 
dan genoeg. Soms bekijken we samen met de leerling wat 
verstandig is om te doen in hun geval. 

Het is fi jn dat ons team bestaat uit twee vrouwen en een 
man. De ene leerling kan gemakkelijker met een man praten, 
de ander neemt eerder een vrouw in vertrouwen. “Ik ben zelf 
oud-leerling”, vertelt conciërge Sikar. “Na mijn studie kwam ik hier 
stagelopen en later ben ik hier komen werken. Mijn zoon zit nu 
ook op deze school in de brugklas. Maar ik weet privé en school 
heel goed te scheiden. Hier is mijn zoon gewoon een van de 
leerlingen van De Dijk en dat weet hij ook.”

Ook op De Dijk zijn natuurlijk regels waaraan iedereen zich 
moet houden. Over het algemeen begrijpen onze leerlingen dit 
heel goed. Het dagelijkse contact met leerlingen vinden wij het 
mooiste van onze baan.

Anneke, Michael, Sikar,
conciërges

ONZE CONCIËRGES
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“De brugklas is nog een beetje wennen, 
begeleiding is dan belangrijk” 
De overstap van de basisschool naar 
het voortgezet is best spannend en 
soms ook lastig. In de brugklas krijg
je bijvoorbeeld voor het eerst 
 wiskunde. Dat is heel iets anders 
dan het rekenen in groep 8. En dat is 
niet het enige. Nieuwe omgeving, 
nieuwe docenten, nieuwe leerlingen.  
Het is allemaal nogal wat. 

Gelukkig voelen de leerlingen zich op 
De Dijk snel op hun gemak.
Er komen soms leerlingen in de 
brugklas die nog maar weinig andere 
klasgenootjes kennen. Om daar snel 
verandering in te brengen gaan de 
leerlingen met de mentor aan de slag 
met de methode De Krachtige Klas. Door 
middel van opdrachten leren brugklassers 
elkaar beter kennen. De aftrap is aan het 
begin van het schooljaar, dan gaan we 
met z’n allen op brugklaskamp. Daar trek 
je de hele dag met elkaar op en maak je 

al snel vrienden. Tijdens de mentorlessen 
gaan we met allerlei leuke activiteiten 
zoals samenwerkingsspelletjes aan 
de slag en organiseren we een aantal 
keren samen met onze leerlingen een 
klassenuitje. We doen samen met onze 
leerlingen heel veel om er een leuke en 
gezellige klas van te maken!

Je mentor staat altijd voor je klaar met 
raad en daad. Tijdens de mentorles 
worden allerlei praktische dingen 
besproken. Waar zijn de lokalen, hoe 
werkt Magister, wat houdt elk vak in en 
hoe leer je het beste? Daarnaast helpt 
je mentor je als er iets minder goed 
gaat. Bijvoorbeeld als een van de vakken 
niet zo lukt. Je kunt dan bijspijkeren 
in het remediale uur. Soms speelt er 
iets anders waar een leerling tegenaan 
loopt. Samen met de leerling en ouders/
verzorgers proberen we dan een 
passende oplossing te vinden. 

Marie-Louise Smink,
mentor brugklas en docent Frans

Marsha Gapik,
mentor brugklas en docent Engels

DE BRUGKLAS



“Kiezen is best moeilijk 
op die leeftijd”
Op De Dijk proberen wij het beste uit 
onze leerlingen te halen. Een op de drie 
leerlingen volgt zijn opleiding op een 
hoger niveau dan het advies van de 
basisschool. In de brugperiode wordt
het niveau van een leerling bepaald. 

Vanaf de 2e klas gaan we intensief aan 
de slag met loopbaanbegeleiding. Er 
wordt dan tijd vrijgemaakt om leerlingen 
te begeleiden in de keuzes die ze moeten 
maken. Elke donderdag zijn wij beschikbaar 
als loopbaanbegeleider. We helpen onze 
leerlingen met het maken van de juiste 
keuzes. Welke vakken kan ik kiezen? Welke 
vervolgopleiding kan ik straks het beste 
gaan doen? Hoe regel ik een geschikte 
stageplek? Dit soort beslissingen zijn 
hartstikke belangrijk voor je toekomst. Daar 
kun je best wat begeleiding bij gebruiken. 

De gegevens van de basisschool en de 
vervolgopleidingen gebruiken we om er zelf 
van te leren en zo nóg gerichtere adviezen 
te kunnen geven. Uiteindelijk reiken we 
handvatten aan, onder andere met behulp 
van het computerprogramma Qompas. Dit 
is een hulpmiddel waarmee jij jezelf beter 
leert kennen. Hierbij hoort ook een stage om 
te snuffelen aan het werkende leven. Maar 
uiteindelijk beslis je helemaal zelf welke 
keuzes je maakt. 

Het is heel mooi om te zien dat er 
leerlingen zijn die tijdens hun mbo-opleiding 
terugkomen naar De Dijk om hier stage te 
lopen of oud-leerlingen die langskomen om 
te vertellen hoe blij ze zijn met de keuzes die 
ze toentertijd hebben gemaakt. Laatst werd 
ik gebeld door een 24-jarige oud-leerling die 
een beetje vastzat in zijn carrière. Hij wilde 
graag weten hoe ik daarover dacht. Prachtig 
toch? Daar doe je het voor!  

Bas Hofstede,
decaan

Rolinda Sijm,
decaan 

SCHOOLLOOPBAAN
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“Als ouder voel 
ik mij betrokken 
bij de school van 
mijn kind.”
De Dijk is eigenlijk een 
kleine gemeenschap op zich. 
We horen vaak dat onze 
school een tweede thuis is 
voor leerlingen. Dat is een 
belangrijke reden dat veel 
leerlingen uit onze omgeving 
voor De Dijk kiezen. Kinderen 
presteren simpelweg beter in 
een veilige omgeving waar ze 
veel aandacht krijgen. 

Veel ouders voelen zich ook verbonden met De Dijk omdat ze 
hier zelf op school hebben gezeten. De moeder van Juna uit 
klas 1E is daar een goed voorbeeld van. “Ik werk sinds dit jaar 
als vrijwilliger op De Dijk. Vooral om te helpen bij de musical. 
De school en de mensen kende ik dus al waardoor de keuze
gemakkelijker was. Bovendien is het gewoon praktisch. 
We wonen in Medemblik dus het is ook lekker dichtbij. 
We hebben nog wel even met de gedachte gespeeld om een 
school in Hoorn te kiezen. Vooral omdat Juna dan de havo of 
vwo op dezelfde school zou kunnen afmaken. Maar daar was 
ze gewoon nog niet aan toe. Hier voelt ze zich prettig en heeft 
ze alle ruimte om zich te ontwikkelen. De overstap naar Hoorn 
komt later wel.” 

Voor Juna is het wel duidelijk wat ze later wil worden. In ieder 
geval iets met dieren. Ze heeft dan ook een eigen pony die ze 
na schooltijd verzorgt. Dat is voor haar een van de redenen dat 
ze graag in Medemblik naar school wilde en daardoor niet ver 
hoeft te reizen. Want naast de verzorging van haar pony Durato 
moet er ook nog huiswerk gemaakt worden. De overstap van 
groep 8 naar de brugklas ging heel soepel omdat Juna al veel 
leerlingen op De Dijk kende. De lesstof was in het begin wel 
even wennen, maar het gaat nu heel goed. Juna komt er wel!

Mevrouw Norst-Doodeman 
en dochter Juna,
leerling 1E

PERSOONLIJK 
VERTROUWD



“Wanneer je doet wat je leuk vindt word 
je er ook vaak goed in” 
Door in de brugklas zogenaamde 
Plusvakken te volgen worden 
leerlingen gestimuleerd om bepaalde 
vaardigheden te ontwikkelen die 
ze later goed kunnen gebruiken. 
Bijvoorbeeld bij de musical of sport. 
Maar er is ook Techniek Plus en 
Internationaal Plus. 

Wanneer je na de brugperiode naar de 
bovenbouw van vmbo basis, kader of 
mavo gaat dan kies je één van de 

Talentroutes: 
• economie/ internationale handel
• sport en ondernemen 
• techniek en ICT 
• cultuur en media. 

Lysanne van Egmond is docent dans. 
Dans is een onderdeel van het vak 
podiumkunsten waar ook theater en 
muziek bij horen. Alles wat je daar leert 
wordt minimaal één keer per jaar in de 
praktijk gebracht tijdens de ‘presentatie 
podiumkunsten’. Ook kun je meedoen 
met een echte musical. ‘Je speelt daarbij 
zelf een rol of bent bijvoorbeeld ‘achter 
de schermen’ actief zodat alles soepel 
verloopt. 

Maar je kunt ook een keer onder mijn 
begeleiding een les verzorgen, want 
misschien is dat wel wat je leuk vindt en 
waar je goed in bent.

Lysanne van Egmond, 
docent dans 

“Goed voor lichaam en geest”
Leerlingen kunnen er in de brug-
periode voor kiezen om Sport Plus als 
extra vak te volgen. We laten je daarbij 
met verschillende sporten kennismaken. 

Sporten is niet alleen gezond, maar 
ook gewoon leuk. Heb je weleens 
geschermd? Of misschien is skeeleren of 
kickboksen meer jouw ding. Daar kom je 
achter door te kiezen voor Sport Plus. 
Het gaat er niet in de eerste plaats om 

of je iets goed kan. Veel belangrijker 
vinden we inzet en motivatie. Tijdens 
de Dijkdagen doet iedereen mee in de 
carrouselweek. Dat wil zeggen dat onze 
leerlingen 3 dagen lang elke dag een 
andere sport mogen gaan uitproberen. 
Bijvoorbeeld een dag schaatsen, een dag 
kickboksen en een dag schermen. Maar 
het kunnen ook andere sporten zijn. 
Als het ze bevalt kunnen leerlingen voor 
Sport Plus kiezen. 

In het begin van het 2e jaar worden 
leerlingen in groepen verdeeld die gaan 
tennissen en golfen. Daarnaast kunnen 
de leerlingen kickboksen, zelf lesgeven, 
een warming-up verzorgen, een team 
coachen of een toernooi organiseren. 
Deze Talentroute loopt door in het 3e en 
4e jaar. 

Bram Ratten, 
docent lichamelijke oefening

TALENTROUTE

 Luuk,
leerling 2D

Ik voetbal bij FC Medemblik, maar ik ben 
ook wel benieuwd naar andere sporten. 
Daarom heb ik gekozen voor Sport Plus.

Wat vind je leuk en waar liggen je talenten? Om 
dat te ontdekken is de Talentroute ontwikkeld. 

8



Ke
uz

e 
ta

le
nt

ro
u

te
   

   
   

   
Pr

ofi
el

 E
&

O
   

   
   

  F
LE

 
 k

eu
ze

va
k 

   
   

   
    

    
   T

&T    
     

     
      

     F
LE           

                    keuzevak                                    FLE Cam
bridge                             keuzevak

   
  V

an
af

 k
la

s 
3 

 
   

   
   

   
ba

si
s/

ka
de

r 
   

   
   

   
   

   
   

   

    
    

    
    

     
     

      
        

 mavo                                                                       havo/vw
o

Ke
uz

e 
pl

us
va

k 
   

   
   

  i
nt

er
na

tio
na

al
   

   
   

   
    

    
    

techniek       
           

            cultuur                                sport                        FLE
  

 

 K
la

s 
1 

&
2 

   
   

   
  b

as
is

/k
ad

er
 

   
    

    
    

  kader/mavo               mavo/havo 

                havo/vw
o

Informatieoverzicht 
talentroute en plusvakken

Wat kies jij?
Er valt heel wat te kiezen op De Dijk en je kunt, zoals je hierboven ziet, alle kanten op. 
Elke brugklasleerling kan zelf twee uur van het rooster invullen met onze plusvakken: 

Naast Fast Lane English kun je kiezen voor sport-, techniek-, internationaal- of cultuurplus. 
In klas 3 kun je dit voortzetten met een van de talentroutes op De Dijk.Verderop in deze 

brochure kun je meer lezen over de plusvakken afzonderlijk.



“Ik zie ze graag stralen 
op het  podium”
Theaterlessen zijn een onderdeel van het vak podium-
kunsten, daarnaast horen daar ook nog dans en muziek 
bij. Alle leerlingen krijgen een aantal proefl essen in deze 
vakken. Zo ontdekken ze veel leuke nieuwe dingen. 

In de 2e klas maken ze de keuze voor een onderdeel 
waarmee ze verder willen gaan. Als afsluiting treden de 
verschillende klassen voor elkaar op. Op die manier ervaren 
ze wat er allemaal komt kijken bij een voorstelling. Ik 
regisseer ook de musical waar we samen met een groep 
leerlingen meer dan een half jaar naartoe werken. Om het 
allemaal voor elkaar te krijgen moeten de leerlingen goed 
samenwerken. Zo krijgen onze leerlingen respect voor 
iemand die op een podium staat, ze weten immers uit eigen 
ervaring wat daarvoor nodig is. Het heeft ook een sociaal 
aspect. Leerlingen die het heel spannend vinden, worden er 
door andere leerlingen vaak doorheen gesleept. Ook leren 
leerlingen om verantwoording te nemen. Je kunt de rest 
niet laten zitten als jij een keer geen zin hebt. 

Eerst worden er voorstellingen voor elkaar geven, daarna 
mogen familieleden komen kijken. Tot slot komen leerlingen 
van scholen uit de buurt naar de voorstelling kijken. 
Zo bouwen we het geleidelijk op. 

Martijn Schaeffer, 
docent podiumkunsten

“Ik vind muziek  maken leuk, 
 gelukkig kan dat hier”
4 jaar geleden kwam ik met mijn familie vanuit Syrië 
naar Nederland. We kregen toen een huis in Medemblik. 
Dat was wel even wat anders dan Syrië. Gelukkig 
werden we goed opgevangen door de Medemblikkers. 
Op de basisschool waren een paar andere Syrische 
kinderen waar ik mee om kon gaan. Later kreeg ik ook 
Nederlandse vrienden. Ook op deze school zijn ze aardig 
tegen mij. Ik vind Podiumkunsten heel leuk. Ik zit nu 
in de 2e en heb voor muziek gekozen. Dan speel je 
op allerlei instrumenten zoals een tambuka, een soort 
trommel. Maar ik kan ook heel goed beatboxen. We 
gebruiken soms een Chromebook om eigen muziek te 
maken. Ik doe ook mee met de musical. Dat vind ik wel 
spannend, maar gelukkig hoef ik het niet alleen te doen.

Abdel-Kader,
leerling 2 VMBO basis

PLUSVAKKEN

Lynn,
leerling 1B

Engels is een wereldtaal. Ik vind het belangrijk dat ik 
me verstaanbaar kan maken in het buitenland. Met FLE 
kun je gesprekken volgen en zelf een gesprek beginnen.
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“Technologie voor iedereen!”
In de 1e en 2e klas kun je Techniek Plus volgen waarbij je 
lekker zelfstandig bezig bent met verschillend gereedschap-
pen en materialen. Zo ontdekken de leerlingen dat techniek 
meer is dan zagen en timmeren. Dat gebeurt ook weleens 
hoor, maar we gaan op een veel breder terrein aan de slag. 
Het is en blijft wel een vak voor echte denkende doeners!

Het nieuwe examenvak Technologie en Toepassing wordt 
gegeven aan de 3e en 4e klas mavo. Hierbij gaan we in groepen 
aan de slag met een opdracht vanuit het bedrijfsleven. Zo 
hebben we voor de sportschool van Optisport slimme kleding 
voor hun instructeurs ontworpen. Materialen, kleuren en 
slimme opbergmogelijkheden om allerlei losse spullen mee te 
nemen hebben we bedacht en gepresenteerd. En dat doen we 
voor meerdere bedrijven uit de regio. Zij hebben een vraag, wij 
proberen een oplossing te bedenken. Wie weet gaan ze het 
daarna wel echt maken!

Els de Groot,
docent

“FLE: een goed gesprek… In het Engels”
Je leert het beste Engels spreken als je het zo vaak mogelijk doet. Dat is essentie van Fast Lane English (FLE). In de klas 
wordt vrijwel alleen maar Engels gesproken. Het is de bedoeling dat de leerlingen straks gesprekken goed kunnen 
volgen en dat ze eraan mee kunnen doen. 

FLE wordt naast de reguliere Engelse lessen gegeven. In het 
1e jaar geven leerlingen een presentatie in het Engels aan 
de klas. We doen ook vaak rollenspellen over hele dagelijkse 
dingen. Bijvoorbeeld iets bestellen in een restaurant, 
boodschappen doen of de weg vragen. Op die manier leren 
de leerlingen echt communiceren in een andere taal. In het 
2e jaar maken we een eigen versie van een toneelstuk van 
Roald Dahl en voeren die op. In het 3e jaar komt een Engels 
toneelgezelschap naar De Dijk dat ons helemaal meeneemt 
in de Victoriaanse tijd. Leerlingen doen dan ook mee aan het 
toneelstuk. Voor je het weet heb je 2 uur lang alleen maar 
Engels gesproken!

Alle tweedeklassers mogen mee op excursie naar Newcastle. 
Daar leer je niet alleen Engels, maar maak je ook kennis met 
Engelsen en hun cultuur. We reizen met de boot en blijven een 
nachtje slapen. En als we daar dan toch zijn, staat ons 

een aantal opdrachten te wachten. Onder andere iemand 
interviewen in het Engels. Superspannend natuurlijk, maar ook 
wel heel erg leuk en iets om trots op te zijn. Derdeklassers 
kunnen zich aanmelden voor een offi cieel Cambridge-examen. 
Dit is niet verplicht, maar het staat wel heel mooi op je cv, want 
het is een internationaal erkend diploma dat overal ter wereld 
waarde heeft!

Sanne Booy, 
docent

In de loop van de tijd leren we ook werken met 
moderne technieken. Bijvoorbeeld het bouwen van 
een computer en programmeren met Arduino. 
Best handig als je weet hoe dat werkt. 

“Contact met leerlingen in 
andere landen”
Peter Groenen: “Bij Internationaal Plus werken wij 
op een coachende manier samen met de leerlingen 
aan projecten over andere landen. Daarbij hebben 
de leerlingen via Instagram en mail contact met 
leerlingen in het buitenland, wat natuurlijk heel gaaf is. 
We maken ook een spel over Europese gewoontes en 
gebruiken. Daarover wisselen we dan weer informatie 
uit met de buitenlandse kinderen. Jaarlijks hebben 
we een aantal excursies, zoals een excursie naar Den 
Haag. De leerlingen worden zo ook heel bewust van 
de internationale invloeden in hun directe omgeving.”

Dit is niet verplicht, maar het staat wel heel mooi op je cv, want 
het is een internationaal erkend diploma dat overal ter wereld 
waarde heeft!

Sanne Booy, 



“Waar kom ik écht tot 
mijn recht?” 
Ik ben al heel lang mentor van een 3e klas havo/vwo. 
Zo’n combinatieklas is redelijk uniek. Als ik me niet vergis 
zijn er in Nederland maar 2 scholen die dat ook hebben. 
Deze manier van werken geeft leerlingen de enorme kans 
te laten zien wat ze kunnen.

We hebben regelmatig overleg met andere scholen binnen en 
buiten het Atlas College. Onze collega’s van de bovenbouw 
praten ons dan bij over recente ontwikkelingen in het 
onderwijs. Het gebeurt ook regelmatig dat oud-leerlingen 
langskomen op De Dijk en vertellen hoe het gaat op hun 
nieuwe school. Dat is voor ons natuurlijk belangrijke informatie.

Kiezen op jonge leeftijd is vaak niet gemakkelijk. Toch 
moeten deze leerlingen een aantal belangrijke keuzes maken. 
Ben ik een havo- of vwo-leerling?  Wil ik in de toekomst de 
wetenschap in of past het hbo beter bij mij? Welk profi el 
moet ik kiezen en naar welke volgende school ga ik straks? 
Om ze hierbij optimaal te begeleiden heb ik een programma 
ontwikkeld dat ze helpt om de juiste keuzes te maken. 
Ik ga daarbij heel individueel met ze aan de gang om ze 
hun eigen weg te laten zoeken. 

Om te beginnen hebben we daarvoor een week van de 
wetenschap en een hbo-week in het leven geroepen. 
De wetenschapsweek noem ik ook wel de kleinste  universiteit 
van Nederland, In deze week doen ze onderzoek aan de 
hand van een zelfgekozen hypothese. Tijdens de hbo-week 
ontwerpen de leerlingen bijvoorbeeld een website  voor een 
uitvoerend beroep. Na zo’n week presenteren de werkgroepjes 
hun werk aan ouders die dan uiteraard kritische vragen mogen 
stellen. Zo zien ze hoe dit in de praktijk werkt, dat helpt 
ontzettend bij het maken van eerdergenoemde keuzes. 

Micha Visch,
mentor en docent

KLAAR VOOR DE 
TOEKOMST!

“Wij doen allebei de havo en gaan straks dus naar een 
andere school. Het is heel jammer dat we niet langer op 
De Dijk kunnen blijven want we voelen ons hier thuis. 
Maar ja, het is niet anders. Het zal wel echt anders zijn 
dan hier. Op deze school kennen we natuurlijk alle leraren 
en veel leerlingen. Bovendien moeten we straks een 
stuk verder fi etsen. 

We zitten nu in de 3e en dat is echt een stuk zwaarder 
dan de 1e en 2e klas. Je moet fl ink knallen om je voor 
te bereiden op de 4e op een andere school. We hebben 
veel meer vakken, wel 15 ofzo. Dat betekent ook dat 
je veel huiswerk hebt en weinig tijd hebt voor andere 
dingen. Dat is jammer, maar het is voor een goed doel.”

Sverre en Floortje, 
leerlingen 3E
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De Dijk biedt dus 
een uitstekende basis 
voor de bovenbouw 
vwo of havo! 

 “Soepel doorstromen naar een 
andere school”
Op de Dijk kun je examen doen op 
vmbo- en mavoniveau. Als je een 
opleiding havo of vwo volgt, zet je 
deze na 3 jaar voort op een andere 
school, meestal groter dan De Dijk 
en verder van huis. 

In de 3e klas bereiden we je al voor 
op die stap. Dat doen we door je goed 

voor te bereiden op de leerstof en je 
te helpen bij de profi el- en vakken-
pakketkeuze. We kijken ook samen 
met je wat voor jou de beste school 
is om je opleiding af te ronden. Sluit 
het niveau van De Dijk goed aan bij de 
nieuwe school? Fay, een oud-leerling 
die nu in Hoorn op school zit, vindt 
van wel. 

Justin Joost,
oud-leerling, nu 5 havo

Na mijn tijd op De Dijk heb ik 
voor de Copernicus gekozen. In 
het begin was het even lastig, 
omdat ik de meeste medeleer-
lingen niet kende, maar al snel 
had ik nieuwe vrienden. 

Omdat ik goed was in economie 
koos ik voor het profi el E&M. 
Economie is in dit examenjaar 

toch wel een stukje lastiger, het 
gaat nu veel meer om het zien 
van verbanden. Ik sport graag 
en die combi met leren is niet 
altijd gemakkelijk.

Mijn jaren op De Dijk: leuk, ik 
kon eigenlijk met iedereen wel 
goed opschieten. Ze stimuleren 
je om je mogelijkheden te 
benutten en door de Plusvakken 
heb je een streepje voor op je 
vervolgopleiding.

SUCCESVOLLE 
DOORSTROMING

Fay Fijma,
oud-leerling

Toen ik vertelde dat ik naar De Dijk zou 
gaan waren er mensen die zeiden dat ik 
beter direct naar een grotere school kon 
gaan omdat de overstap later misschien 
moeilijk zou worden. Dat is niet zo. Het 
niveau van De Dijk sluit heel goed aan. 
Soms loopt het zelfs voor. In de 4e klas 
op de school in Hoorn kreeg ik dingen 
die ik in de 3e op De Dijk al had gehad.



Het schooladvies van de basisschool hoeft niet voor alle vakken te gelden. Soms ben je gewoon beter in één of meerdere 
vakken. Op De Dijk kijken we goed naar individuele leerlingen en hun capaciteiten. Wij vinden maatwerk heel belangrijk. 

Als je cijfer hoger dan een 7 is kun je dat vak op een hoger niveau volgen. Je gaat dan naar een andere klas voor dat specifi eke vak. 
Als het goed gaat doe je ook eindexamen in dat vak op een hoger niveau. Dat staat dan op je diploma en helpt om makkelijker door 
te stromen naar bijvoorbeeld het MBO. 

Necla,
leerling 4B 

Mijn leraar en mentor vroegen of ik Nederlands 
op mavo-niveau wilde doen. Ik moest een motiva-
tiebrief schrijven die dan aan de examencommissie is 
voorgelegd. Nu ga ik dus een paar uur per week naar 
een mavoklas voor Nederlands. Dat is soms best pittig, 
maar tot nu toe gaat het goed.

Rosalie,
leerling 3D

Ik heb Duits als extra vak gekozen. Daarvoor moet ik wel 
extra taken doen en de toetsen zijn moeilijker. Maar ik 
krijg hulp als het even iets minder gaat. Het mooie is dat 
ze hier echt kijken naar wat jij kan, dat is het voordeel 
van een kleine school, je bent geen nummer.

Thomas Karapetian
oud-leerling

“Op De Dijk wordt vanaf de 3e klas heel gericht naar het 
examen toegewerkt. Dat heeft mij echt geholpen om in 
maar liefst 8 vakken eindexamen te doen. Ik ben heel 
trots op mijn diploma, De Dijk heeft daar een belangrijke 
rol in gespeeld.”

MAATWERK
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“Creatief, praktisch, praktijkgericht”
De creatieve, praktische en praktijk-
gerichte bagage die je meekrijgt op 
De Dijk is een goede voorbereiding op 
jouw toekomst. Naast de broodnodige 
theoretische vakken krijgen beeldende 
vakken zoals tekenen en handvaardig-
heid veel aandacht. 

Op onze school proberen we zowel de 
rechter- als linkerhersenhelft maximaal te 
stimuleren. Dus niet alleen theorie maar 
ook creativiteit en gevoel. Belangrijk 
voor de ontwikkeling van jonge mensen. 

Evenals de leerlingen die zich snel 
gekend en thuis voelen op De Dijk, 
zo worden nieuwe collega’s ook snel 
opgenomen in het team. Je wordt 
daarbij prima begeleid door de andere 
personeelsleden. Als je vragen hebt kun 
je altijd bij een collega terecht. En er is 
veel ruimte voor eigen initiatieven. Dat 
geldt voor zowel leerlingen als docenten. 
Docent Marlot Doorn en leerling 
Rachelzijn enthousiast over beeldende 
vakken: “We doen veel projecten buiten 
de deur met leerlingen. Zo hebben we 

met de klas als project een etalage van 
een winkel vormgegeven en ingericht. 
Het is natuurlijk heel cool als je daarna 
langs die winkel in jouw woonplaats 
loopt en ook echt het eindresultaat ziet 
waaraan jij hebt meegewerkt.”

Marlot Doorn,
docent  

Rachel,
leerling 1D

VOORBEREID
GOED
VOORBEREID



“Waarom De Dijk? Hierom!”
Ik kom uit het bedrijfsleven en geef nu 
twee jaar Economie en Ondernemen 
op De Dijk. Er is een aantal vaste 
vakken zoals logistiek, administratie, 
commercieel en secretarieel. Daarnaast 
zijn er keuzevakken. Onder andere 
webshop bouwen en marketing. 

De lessen zijn helemaal gericht op de 
veranderende maatschappij en het 

ondernemerschap. Ik heb heel bewust 
gekozen voor deze school omdat 
het kleinschalige en persoonlijke mij 
aanspreekt. 

Aan mijn eerste kennismaking met de 
school hield ik direct een goed gevoel 
over. Iedereen kent elkaar en houdt 
rekening met elkaar. Dat is een veilig 
en vertrouwd gevoel. Het feit dat ik de 

kennis die ik heb opgedaan door kan 
geven aan jonge mensen motiveert mij 
enorm. Om dat goed te kunnen doen 
wil ik alle leerlingen voldoende aandacht 
kunnen geven. En dat kan het beste in 
kleine klassen zoals wij die hier hebben. 

Alex Spaander, 
docent

Dante,
leerling 3B

“Economie en Ondernemen is een vak dat ik graag volgt. Ik zit in 
klas 3B en weet al wat ik later wil gaan doen: ICT. Waarom ik voor 
De Dijk heb gekozen? Mijn broer zat op een veel grotere school 
hier in de buurt en werd daar veel gepest. Op deze school wordt er 
goed op elkaar gelet en is pesten uit den boze. Ook vind ik het een 
voordeel dat je veel aandacht krijgt. Soms heb ik dat nodig.”

WELOVERWOGEN 
KIEZEN
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“Kijken naar de mogelijkheden zodat je  daarmee verder kunt “
Op onze school begeleiden we 
leerlingen in alles wat ze doen. 
Wij proberen uit te vinden wat 
een leerling uniek maakt en welke 
talenten hij of zij heeft. We focussen 
op de mogelijkheden en niet op 
de onmogelijkheden. 

Het kan zijn dat sommige kinderen wat 
extra aandacht nodig hebben. Misschien 
ben je iets drukker dan andere leerlingen 
en wil je daar over praten met een 
ambulant begeleider. Colin heeft veel 
baat bij onze sessies. Dan maken we 
samen een striptekening over een 
gebeurtenis. Zo draai je eigenlijk de 
fi lm nog een keer af en kun je kijken hoe 

je het de volgende keer anders kan doen. 
Dat stukje creativiteit vinden leerlingen 
heel fi jn. Het helpt ze om gestructureerd 
na te denken over hetgeen is voor  -
gevallen. Bovendien is het iets tastbaars 
waar we af en toe op terug kunnen 
grijpen als het weer gebeurt. Op die 
manier helpen we ze om zelf regie en 
verantwoordelijkheid te nemen. 
De deur van mevrouw Zwaan staat 
altijd open. Zij oordeelt niet en luistert 
écht naar mijn verhaal. Ik heb ook een 
time-outpas. Daarmee kan ik tijdens de 
les 5 minuten time-out nemen om even 
tot rust te komen bij de conciërges. Dat 
helpt echt. Het gaat steeds beter hoor. 
Ik word nu bijna nooit de klas uitgezet. 

Betty, 
ambulant begeleider 

Colin, 
leerling 1D

“We denken altijd in mogelijkheden”
Als ondersteuningscoördinator ben 
ik betrokken bij ondersteuning van 
leerlingen. Dat begint al bij de basis-
school. Hoe kunnen we kinderen die 
naar De Dijk komen zo goed mogelijk 
begeleiden? 

Het is heel belangrijk dat kinderen een 
zo goed mogelijk start maken op onze 
school. Elk kind wordt hier gezien. 
Wekelijks hebben we kernteamoverleg 
waarin leerling- en groepszaken worden 
besproken. 

Zo heb je snel die leerlingen in zicht die 
extra hulp nodig hebben. 
Er is een breed scala aan mensen die we 
in kunnen zetten als dat nodig mocht zijn. 
Het is altijd maatwerk! Wij kijken wat 
een kind kan en nodig heeft. 

Omdat De Dijk een kleine school is, 
heb je zicht op wat er speelt. Pestgedrag 
wordt bij ons snel opgemerkt. Op 
pesten zijn wij heel fel. We hebben een 
uitgebreid pestprotocol waarin ook het 
online pesten is opgenomen. Soms 
geven we een samenwerkingsopdracht. 

Maak maar eens samen een tekening 
over wat er is gebeurd en laat zien 
wat jullie anders hadden kunnen doen. 
Dan moet je wel met elkaar in gesprek. 
En luisteren naar elkaars verhaal.

Wij willen een leerling die wat meer 
ondersteuning nodig heeft een 
mooie schooltijd op De Dijk geven.

Franca Capuzzato, 
ondersteuningscoördinator   

ONDERSTEUNING 
WERKT!



De kwaliteit van ons onderwijs is op 
verschillende manieren inzichtelijk 
gemaakt. Zo zijn de in-, door- en 
uitstroomgegevens in te zien. Dit 
geldt ook voor de gegevens betref-
fende de resultaten van ons onderwijs. 
Deze zijn te raadplegen op de website 
‘scholen op de kaart’. 

De tevredenheid van de leerlingen
wordt gewaardeerd met een 7, die van de 
ouders van onze leerlingen met een 8,5. 
Daarnaast krijgt veiligheid op De Dijk de 
waardering 9.4.

De slagingspercentages van 2019:
Vmbo basis 89%, kader 100% en 
mavo 100%.

Alle kandidaten slaagden 
bovendien voor de rekentoets en 
het Cambridge-examen.

RESULTATEN
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PRAKTISCHE 
INFORMATIE

6 vwo

5 vwo havo

4 vwo havo mavo kader / basis

3 vwo / havo mavo kader / basis

2 vwo / havo mavo / havo mavo / kader kader / basis

1 vwo / havo mavo / havo mavo / kader kader / basis

=  Onderwijsaanbod
De Dijk

 = Opstroommogelijkheid

Iedereen van De Dijk heet je graag van harte welkom 
op onze school!

Iedereen van De Dijk heet je graag van harte welkom 

Kom jij ook naar De Dijk?
Bij SG De Dijk hebben we drie brugklas-
soorten: vmbo/mavo, mavo/havo 
en havo/vwo. Leerlingen die meer 
aankunnen dan ze op de basisschool 
hebben laten zien, kunnen opstromen 
naar een hoger niveau.

Op SG De Dijk kun je een vmbo-diploma 
Economie & Ondernemen halen. 
Leerlingen hoeven daar pas aan het 
eind van het tweede jaar voor te kiezen. 
Daarnaast kunnen leerlingen op SG De 
Dijk hun mavodiploma halen. Binnen de 
mavo is het mogelijk om te kiezen voor 
de richting Technologie & Toepassing.

Aanmelden:
Het aanmeldingsformulier voor het Atlas 
College kunt u downloaden op onze 
website:https://dedijk.atlascollege.nl
Tevens vindt u daar informatie over de 
aanmeldingsprocedure.

Voor meer informatie 
kunt u bellen met de school via 

(0227) 54 21 36  

Ouderraad
SG De Dijk heeft een actieve en 
betrokken ouderraad. Gelukkig maar, 
want de schoolleiding hecht veel waarde 
aan de mening van ouders. School maak 
je per slot van rekening samen. 

Op de website van het Atlas College 
is meer informatie te vinden over de 
aanmelding: www.atlascollege.nl



SG De Dijk 
Admiraliteitsweg 6, 
1671 JA Medemblik 
Telefoon: (0227) 54 21 36 
dedijk.atlascollege.nl 
naardebrugklas.nl
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Volg ons op Instagram!


