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Namens ons allemaal
van harte welkom bij ons op school!
Wij zitten in de leerlingenraad en vormen de oren en ogen in de school. Wij komen
regelmatig bij elkaar om te vergaderen bijvoorbeeld over een extra schoolfeest
in de onderbouw, meer fietsenrekken op het plein of gescheiden afval inzamelen
op school. Dingen die jou aangaan dus. Ook hesen wij de vlag met de wethouder
tijdens de regenboogweek Westfriesland. Door deze vlag weet je dat je hoe je ook
bent, geaccepteerd wordt bij ons op school. En dat is cool! Vind jij het misschien
leuk om ook in de leerlingenraad te zitten? Dan zien we je zeker volgend jaar.
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SG Newton is een school van het Atlas College. Ook de Copernicus SG en OSG
West-Friesland in Hoorn, SG De Dijk in Medemblik en SG De Triade in Edam horen
bij het Atlas College. Het Atlas College is een openbare scholengemeenschap. Dat
betekent dat iedereen welkom bij ons is en dat we willen leren van elkaars verschillen.
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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 het technasium en op de andere voor de sportklas
of techniek. Het mooie van die verschillen is, dat er altijd een school is die bij jou past.
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Het Atlas College vindt het belangrijk dat je zoveel mogelijk uit jezelf haalt. En of
je nu kiest voor SG Newton, Copernicus SG, OSG West-Friesland, SG De Dijk of
SG De Triade, we helpen je om je talenten verder te ontwikkelen, zodat ook jij kunt
schitteren!
Veel informatie over SG Newton is ook te vinden op newton.atlascollege.nl en naardebrugklas.nl

WELKOM OP SG NEWTON!
‘Ik ben iemand, ik kan wat en ik hoor erbij.’
Dat is het motto van SG Newton,
een school voor leerlingen met een
mavo- of vmbo-advies. Want wij vinden
persoonlijke groei net zo belangrijk als
schoolprestaties. Op SG Newton leren
wij jou jezelf en je talenten ontdekken.
Onze school is niet voor niets vernoemd
naar de grootste ontdekker aller tijden,
Sir Isaac Newton (1643-1727). Op SG
Newton krijg je de tijd om te ontdekken
waar je goed in bent en kan je direct
kiezen wat je leuk vindt om te doen.
SG Newton is een betrokken school.
Betrokken bij de samenleving en
betrokken bij elkaar. Op onze school is
iedereen van harte welkom en daarom
hebben leerlingen op de muur in de
aula groot Artikel 1 van de Grondwet
geschreven:

Allen die zich in Nederland bevinden
worden gelijk behandeld. Discriminatie
wegens godsdienst, levensovertuiging,
politieke gezindheid, ras, geslacht of op
welke grond dan ook, is niet toegestaan.
We zijn ook een ondernemende school
die samenwerkt met bedrijven en
maatschappelijke instellingen in de regio.
Zo kun je bij ons in projecten, in school
en buiten school, ervaren hoe het is om
‘in het echt’ ergens te werken. Daar
weten onze leerlingen Kay en Mattes
alles van. Daarom staan zij op de cover
van de brochure.
We zijn een school voor nieuwsgierige
leerlingen. Voor leerlingen die veel willen
beleven en ontdekken. Op onze gevel
staat niet voor niets dare to discover!
Bij ons ga je ontdekken wat jij later
wilt en kunt worden.

Misschien weet jij het al, maar misschien
ook niet. In de TalentFactory kun je veel
verschillende ervaringen opdoen en van
alles uitproberen. Ook dingen waarvan
je niet dacht dat je het zou kunnen of
willen. Na een tijdje denk je misschien
ineens: Ja! Ik word trainer, schoonheidsspecialiste, acteur, reisleider, bakker,
kok… of wordt het misschien toch
timmerman? Bij ons ga je het ontdekken!
Maar bovenal zijn wij een leuke school
met goede resultaten en opbrengsten.
Mw. drs. M.B. Winkelhuis – Beneken
Kolmer, directeur SG Newton

Meneer Zoutendijk en Jens

NIEUWE SCHOOL
De overstap naar een nieuwe school
Vind je een nieuwe school stiekem toch wel een beetje
spannend? Bij SG Newton is dat helemaal niet nodig!
Wij weten dat er veel nieuwe dingen op je af komen als je
naar een nieuwe school gaat. Daarom doen we er alles aan
om het jou zo snel mogelijk naar de zin te maken.
Als jij je voor 13 maart aanmeldt, dan maak je op woensdag
17 juni al kennis met je nieuwe klasgenoten. In de week na
de zomervakantie is er een leuke introductiedag op school.

Jens Zoutendijk (K2C) met zijn vader
Meneer Zoutendijk
Jens: “In groep 8 heb ik een aantal
scholen bezocht. Mijn keuze viel op SG
Newton. Ik vond andere scholen gewoon
niet leuk. En Newton is niet saai. Je kunt
met de meeste docenten ook nog een
beetje dollen. Dat maakt het leuk.”
Meneer Zoutendijk: “De wens van
Jens stond centraal bij de keus om naar
deze school te gaan. We hebben de open
dagen bezocht. Wat meteen opviel was
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Zo leer je je klasgenoten, docenten en je nieuwe school snel
kennen.
Mentor
Je krijgt les van verschillende docenten. Maar één docent springt
eruit. Dat is je mentor! Die helpt je door de eerste spannende
dagen heen, maakt jou en je klasgenoten wegwijs en onderneemt
leuke activiteiten met de klas. Ook kun je bij je mentor terecht als
je vragen hebt of ergens mee zit. Daar kan je op rekenen!

de goede sfeer. We hebben meerdere
scholen bezocht. Dat zegt dus wel wat.
En de openheid, het enthousiasme en de
duidelijkheid. Respect en Artikel 1 van de
Grondwet zijn belangrijke onderleggers
van de school. Je kunt je zorg kwijt. Dat
is gebleken in de praktijk. Newton is een
mooie school. Alles komt hier samen.”
Jens: “Vorig jaar heb ik talenturen
New Media en Techno Skills gevolgd. Ik
heb nu gekozen voor Cooking Skills. Dat
vind ik tot nu toe het leukst.

Als je nog niet precies weet wat je later
wilt worden, is het heel handig om
verschillende talenturen te doen.”
Meneer Zoutendijk: “Newton heeft
een hoge oudertevredenheid. Boven
de 8. Dat is ongekend hoog voor een
vmbo-school. Ze pakken de problemen
ook goed op. Ik heb dat zelf ervaren en
heb dat in gesprek met andere ouders
ook terug gehoord.”

LOOPBAANORIËNTATIE

Bij SG Newton vinden we dat je pas goed kunt kiezen, als je weet wat er voor jou te kiezen valt. Je kiest in
de brugklas al het talentprogramma dat je het meest aanspreekt. Zo zet je een eerste stap op weg naar jouw
toekomst. Loopbaan Oriëntatie- en Begeleiding (LOB) speelt daarbij een belangrijke rol.

LOB loopt als een rode draad door je
schoolcarrière heen. Met LOB bieden
wij je de mogelijkheden om te proeven
aan de wereld na school, zodat jij jezelf
en je talenten kunt ontdekken. Je loopt
al stage in de brugklas. Natuurlijk houdt
LOB ook in dat we je goed voorbereiden
voor je examen. Welke (keuze)vakken
heb je nodig om goed voorbereid in te
stromen op je vervolgopleiding?
Kortom: met LOB helpen we jou stappen
te zetten naar een opleiding die goed bij
jou past.

Jade Schut (M2A)
“Ik mocht één van de kindjes een
fruithapje geven. Ze legde haar handje in
mijn hand. Zo ontzettend schattig.
Op de foto ben ik met haar aan het
knuffelen. Ik vond haar erg lief.”

Weten hoe we LOB
inzetten op SG Newton?
Pak hier de rode draad
en volg ‘m tot het
einde…

LOB

Suus

Suus Gilling (K2C)
“Deze foto geeft een mooi beeld van
wat ik gedaan heb op mijn stagedag. Ik
heb zelf een fotoshoot gedaan van een
meisje en een heel mooie foto van haar
gemaakt.”

Jade

DE LESSEN
Theorie
Elke klas heeft zijn eigen lesrooster. Op het lesrooster staan
‘vaste’ vakken en vakken die je kunt kiezen. Verderop in de
brochure lees je over de vakken die je kunt kiezen. De ‘vaste’
vakken die in de brugklas op je lesrooster staan zijn: Nederlands,
wiskunde/rekenen, Engels, Duits, Mens & Maatschappij
(geschiedenis, aardrijkskunde), Mens & Natuur (biologie,
natuur-/scheikunde), lichamelijke opvoeding, muziek, drama,
handvaardigheid en tekenen.

En… praktijk!
Op een mavo/vmbo-school bestaat het lesprogramma niet alleen uit
theorie, maar ook uit praktijk. Natuurlijk! Dat is nou net het mooie

van deze school. Op de mavo volg je ook de praktijklessen van de
TalentFactory. En in de bovenbouw werk je aan praktijkopdrachten
of een extra vak op school of buiten school, tijdens excursies
of een stage. In de basis- en kaderklassen sluit je leerjaar 4 af
met een allround praktijkexamen ‘Dienstverlening & Producten’.
Een ondernemend programma, aangevuld met keuzevakken
als robotica, 3D vormgeving en realisatie, geüniformeerde
beroepen, podiumkunst, bijzondere keuken, sport & bewegen of
procestechniek.

Chromebooks
Op SG Newton werken we met Chromebooks. Die stellen
wij gratis beschikbaar zodat elke leerling werkt met dezelfde
apparatuur. De docenten gebruiken de Chromebooks alleen
wanneer dat voor de opdracht nodig is.

Tijdens de lessen proberen we wat je moet leren zo veel mogelijk in de praktijk te brengen. Op onze school worden de lessen
Engels en Duits ook in het Engels en Duits gegeven. Doeltaal is voertaal heet dat. Zo leer je vanaf het begin deze talen beter te
spreken. Mooi meegenomen voor later. Bij techniek leer je bijvoorbeeld uitrekenen hoeveel de make-over van je slaapkamer kost.
En bij wiskunde overleg je met elkaar hoe je nou het beste die lastige verhaaltjessommen kunt aanpakken. Dan is het net of je al
aan het werk bent. Toch?
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LOB

SUCCES!

• Meneer Zonneveld

teamleider van leerjaar 1

“Zoals je eerder hebt gelezen is het motto van SG Newton: Ik ben iemand, ik kan wat en ik hoor erbij! We vinden het belangrijk dat
je hier snel je plekje vindt. Als je je lekker voelt op school, dan gaat het leren ook gemakkelijker. En komen de successen vanzelf.
Daarom besteden we veel aandacht aan de groep. Hoe zorgen we dat iedereen voelt dat je erbij hoort? Je mentor speelt daar een
belangrijke rol in, maar jij als leerling natuurlijk ook. We drukken allemaal ons eigen stempel op de school. Dat zie je ook op de foto.
Bij het leren vinden we het belangrijk dat je gaat ontdekken wat je allemaal kunt. Vaak is dat meer dan je denkt. Er valt dan ook veel
te kiezen en te ontdekken op onze school. Sommige leerlingen kiezen zelfs een extra vak. En als het soms even niet gaat hoe het
moet, dan staan er altijd mensen klaar om je weer op weg te helpen. Door wat extra uitleg of ondersteuning.”

Vak op hoger niveau
of extra vak
Ben jij heel goed in een vak, en kan je
voor dat vak examen doen op een hoger
niveau? Of wil je er misschien een extra
vak bijnemen omdat dat goed is voor
de doorstroom naar de havo? Dat is
mogelijk vanaf leerjaar 3.

Flexuren

Team Dynamiek!

Als je cijfers voor een bepaald vak
tegenvallen, dan kun je gebruikmaken
van extra hulp. Hiervoor zijn de flexuren.
Je volgt deze lessen tot je cijfers weer
op orde zijn. Dan kun je ermee stoppen
of besluiten aan een volgend vak extra
te werken.

Succes komt niet vanzelf. Eerst moet
je je gewoon goed voelen op school en
in de klas. Je mentor speelt daarin een
belangrijke rol. In het mentorprogramma
komen vele zaken aan de orde. Elkaar
behandelen met respect en samen
problemen oplossen, bijvoorbeeld.
De mentor kan, als de klas niet lekker
draait, de hulp inroepen van het ‘Team
Dynamiek’. Dit team gaat dan samen met
de mentor en de leerlingen aan de slag.

LOB helpt je om te komen waar je naartoe wilt. Dat kan betekenen dat je een
extra vak erbij neemt om later goed te kunnen doorstromen, binnen school of
buiten school. Of dat je extra wordt geholpen met je dyslexie of ondersteuning
krijgt om meer zelfvertrouwen te krijgen.

LOB

TALENTFACTORY
Wat vind je leuk om te
doen? Waar ben jij goed
in? Dit ontdek je in de
TalentFactory. Elk half jaar
kies je één van de zeven
talentlijnen. Elke week ga
je hiermee ten minste één
dagdeel aan de slag.

Elke talentlijn is weer anders.
Je kunt natuurlijk kiezen voor
wat je altijd al leuk gevonden
hebt om te doen. Of durf
je over je eigen grenzen te
kijken en iets heel anders te
kiezen? Aan het begin van het
schooljaar helpen we jou bij
het maken van een keuze.

Je kunt kiezen uit:
- Cooking Skills
- Beauty, Health & Care
- Sports Skills
- Techno Skills
- Theatre Skills
- Art Studio
- New Media

De TalentFactory is er voor alle
onderbouw- én bovenbouwleerlingen die basis of kader
doen en voor alle onderbouwleerlingen op de mavo. Wat
de verschillende talentlijnen
in de TalentFactory precies
inhouden, lees je op de
volgende pagina’s.

Daphne

In de TalentFactory ontdek je jezelf en je
talenten. Je leert samenwerken, plannen,
organiseren, presenteren en zelfstandig
werken. Je werkt samen aan een project;
soms in school en soms ook daarbuiten.
Wat je allemaal gaat doen? Blijf de rode
draad gewoon volgen, dan krijg je vanzelf
een indruk.

LOB
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Qompas
• Daphne van Soest (KHC)
“Ik heb vorig jaar examen Health & Care
gedaan op basisniveau. Ik doe nu het
examenjaar op kaderniveau. Stapelen heet
dat. Ik heb hiervoor gekozen omdat ik eerst
kapster wilde worden maar door een intakegesprek op het mbo ben ik gaan twijfelen.
Ik heb een beroepentest gedaan. Daar
kwam uit dat een beroep met kinderen beter

bij mij past. Je hele schoolloopbaan werk je
met Qompas. Qompas is een persoonlijk
ontwikkelplan. Je maakt daarin opdrachten
over jezelf en de toekomst. Je kunt ook
beroepentesten doen. Het bereidt je voor op
een intakegesprek op het mbo. Ik ga hierna
een opleiding voor verpleegkundige volgen.
Uiteindelijk wil ik kinderarts worden.”

COOKING SKILLS
Lekker en gezond koken en bakken,
serveren tijdens lunches en diners,
gastvrij zijn. Dat leer je in ons schoolrestaurant @Newton, waar je echte
gasten ontvangt en verwent!
De keukens zijn professioneel
ingericht. Met grote fornuizen, een
roestvrijstalen aanrecht, ovens en alles
wat een professionele kok of bakker
nodig heeft. Hier leer je wat écht
koken en bakken is!
Misschien heb je al eens in één van
onze keukens gestaan tijdens ‘Heel
Newton Bakt’. De wedstrijd waarin wij
leerlingen van groep 8 uitdagen om de
mooiste taart te maken. We hebben
al heel wat fraai versierde taarten
gezien. Een lastige klus voor onze
deskundige jury om daaruit de
mooiste te kiezen. De winnaar mag
met de hele klas een bakworkshop
komen volgen op onze school of
pannenkoeken komen eten.
Iris en Bente

• Iris Kamer (MK1G)
• Bente Soepboer (B3A)
Iris: “Ik wil beter leren koken. Ik help mijn
moeder soms ook thuis. Maar ik wil meer
zelf kunnen doen.”
Bente: “Ik sta van kleins af aan graag in
de keuken. Ik kook en bak thuis ook veel.”
Iris: “In de lessen krijg je uitleg over hoe je
dingen moet snijden en moet klaarmaken.
Alles wat je maakt, mag je meenemen naar
huis. Ik heb al een salade en een pudding
gemaakt. Het leukste vond ik de pizza.
We moesten zelf het deeg maken en de
pizza beleggen met van alles. Lekker hoor.”

Bente: “Ik sta nu in de bakkerij. Ik bak
koekjes, broodjes, en nog veel meer.
Op het whiteboard staan de ingrediënten
en de hoeveelheden. Je gaat zelfstandig
aan de slag. Ik loop ook de avondlessen
al mee, in de bediening. Die zijn eigenlijk
voor leerjaar 4. Ik mocht het van mijn
docent proberen en het gaat goed. Ik wil
later in de horeca werken. In de keuken
van een restaurant of in een kroeg.”

Wat doen onze leerlingen het goed.
Op de reserveringswebsite TheFork
staan goede recensies en scoort
het restaurant uitmuntend.

★

SG Newton was gastlocatie voor de uitreiking van de
Vrijwilligersprijs. De aula was omgetoverd tot een luxe restaurant
met grote ronde tafels, kandelaren, sfeerverlichting en live muziek.
Cooking Skills zorgden dat de avond in goede banen werd geleid.
Ze regelden het parkeren, de ontvangst en de garderobe.
Ook serveerden zij een zelfbereid voortreffelijk driegangen diner.
En na afloop werd alles weer keurig opgeruimd.

LOB

LOB

BEAUTY,
HEALTH
& CARE
Samen met de leerlingen die ook
voor Beauty, Health & Care hebben
gekozen, oefen je alle vormen van
schoonheidsverzorging. Je leert
over huid- en haarverzorging, maar
ook over een gezonde leefstijl en
goede voeding.
Ook het verzorgen van mensen
komt aan bod. Handig voor als je
wilt weten hoe het is om in een
kinderdagverblijf te werken.
Of in een bejaardenhuis.

Caya en Donna

• Donna Meuleveld (KB1E)
• Caya Loos (KHC)
Donna: “Ik houd van frutselen aan haar of met make-up.”
Caya: “Ik heb gekozen om examen te doen in de wereld van
Health & Care. Ik wil later iets doen in de zorg.”
Donna: “Tijdens de talenturen waren we eerst bezig met het
onderdeel health, met gezondheid en gezonde voeding. Binnen
het budget van zes euro moesten we iets gezonds maken.
Samen met twee andere leerlingen kozen we voor een gezond
broodje met salade. We moesten zelf boodschappen doen en
daarna het broodje maken. In de pauze hebben we het broodje
lekker zelf opgegeten. Nu zijn we bezig met het onderdeel
beauty. Ik heb geleerd hoe je een styletang moet gebruiken en
hoe je haar moet invlechten. Maar ook hoe je mooi je nagels kunt

De eerstejaars leerlingen hebben
onder andere een verwenmiddag
georganiseerd voor ouders en
grootouders. Daar komt meer bij kijken
dan je denkt. Hoe stel je een uitnodiging
op? Wat trakteer je bij de koffie en thee?
Wat heb je nodig voor een manicure?
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lakken. Volgende keer leren we hoe je een handmassage moet
geven.”
Caya: “Vorig jaar hebben we met de klas de afdeling Nierdialyse
van het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn bezocht. We konden in
verschillende kamers kijken. En vragen stellen aan de patiënten
en de verpleging over wat ze deden en waar al die machines voor
waren. De patiënten waren heel enthousiast en wilden er veel
over vertellen. Ik vond het leuk en interessant om zo’n specifieke
afdeling van het ziekenhuis eens te bezoeken.”
Donna: “Ik wil later in de zorg werken met gehandicapten of de
zorg binnen een school.”

En voor een onderarmmassage? Dat
ga je vooraf natuurlijk eerst op elkaar
oefenen. En alsof dit nog niet genoeg
is, moet je ook nog opletten dat je niet
teveel geld uitgeeft; de verwenmiddag
moet binnen budget blijven.

LOB

SPORTS
SKILLS
Ben jij sportief? Dan kies je
voor Sports Skills. Je maakt
in de eerste klas kennis
met veel verschillende
sporten zoals judo,
kung fu, squash, rugby,
kanoën, kickboksen
of fitness.
Maar dat is nog niet alles. Je
leert ook hoe je sportles geeft
aan anderen, en hoe je een
toernooi of sportief evenement
kunt organiseren. Eerst in
school en later buiten school.
Zo organiseer je in de bovenbouw een sporttoernooi voor de
onderbouw. Zelfstandig werken,
presenteren en samenwerken.
Daar draait het om. Sports Skills,
een sportieve keuze.
Oliver en Quay

24 uurstest
Binnen de talentlijn Sports Skills kun
je in de bovenbouw verschillende
keuzevakken doen. Bij elk keuzevak
horen excursies en activiteiten.
Vorig jaar deden de leerlingen van het
keuzevak geüniformeerde beroepen
een 24 uurstest. ’s Morgens vroeg
vertrokken ze met de trein naar
Enkhuizen om vandaar terug te lopen
naar Hoorn. Onderweg moesten de
leerlingen allerlei opdrachten uitvoeren.
De lunch werd verzorgd door de
leerlingen van Cooking Skills. Wat ze
ervan vonden? Een mooie ervaring die
je de rest van je leven bij je draagt.

LOB

• Oliver Sheer (M1)
• Quay Lijesen (K3B)
Oliver: “Ik houd van sporten. Ik zat op
karate en voetbal. En ik ben van plan
om op rugby of tennis te gaan.”
Quay: “Ik wil graag bewegen. Ik heb
vroeger ook op veel verschillende
sporten gezeten.”
Oliver: “We squashen nu in
Sportcentrum Hoorn. Ik vind het erg
leuk, ik had het nog nooit eerder
gedaan. We krijgen les van onze eigen
gymdocent. Hij legt de regels uit

en kan het zelf ook erg goed. Na de
vakantie gaan we judoën. Zo maak je
kennis met verschillende sporten.”
Quay: “Wij hebben de opdracht
gekregen om in drietallen een sportles
voor te bereiden. We moeten de les
tijdens een talentuur presenteren en
voordoen. We hebben gekozen voor
een les hindernis- en slagbal. Over de
rolverdeling moeten we nog met elkaar
overleggen.”

TECHNO
SKILLS
Techniek!

Joost en Bente

Als je graag met hout, metaal of andere materialen werkt, geïnteresseerd
bent in (elektro) technische constructies of juist niets liever doet dan
decors bouwen voor het theater, dan is Techno Skills echt iets voor jou!

In West-Friesland zijn veel mooie technische
bedrijven die personeel zoeken. Zoals
timmermannen, loodgieters, tekenaars
maar ook bijvoorbeeld onderhoudsmonteurs
in de procestechniek of programmeurs die
verstand hebben van robotica! Daarom
vinden wij het belangrijk om ook op school
techniek sterk onder de aandacht te brengen.
Dat doen we onder andere door bedrijven
te bezoeken zoals Roland Robotics of het
Stoomtrammuseum. Meer dan 20% van
de leerlingen op SG Newton kiest voor een
technische vervolgopleiding.

• Bente Appelman (1A)
• Joost Bolman (K3C)
Bente: “We zijn begonnen om met een figuurzaag onze
voorletter uit te zagen en netjes te schuren. Het zagen ging
eerst heel stroef, maar de docent legde uit dat je de zaag het
werk moet laten doen. Het gaat nu veel beter.”
Joost: “Ik vind Techno Skills erg leuk. Ik heb het in het tweede
jaar ook gevolgd. Je hoeft geen technisch inzicht te hebben.
Iedereen kan het volgen, want de docenten helpen je goed.”
Bente: “We leren nu over houtverbindingen. Ik heb gekozen om
een cilinder te maken. Ik ben bezig om rondjes en staafjes te
zagen. Die moet ik aan elkaar lijmen en straks netjes afwerken.”

Joost: “Ik ben nu een bakje aan het maken van hout waarin
een potlood, pen, gum en geodriehoek passen. Ik heb alle
zijdes al gezaagd en ben nu aan het schuren en rechtmaken.
Daarna zet ik het in elkaar. Voor het potlood en de pen maak
ik een apart blokje waarin ze kunnen staan, voor de gum een
plankje en de geodriehoek komt er los in. Je kunt tijdens de les
rustig praten als je maar doorwerkt.”

Promotie Event
Techniek (PET)
De haargel fabriek

Op 14 en 15 november 2019 presenteerden de leerlingen van Newton zich met
hun docenten op de PET, het Promotie Event Techniek, met ‘procestechniek’.
Dit vak is voor de meeste leerlingen niet zo herkenbaar als bijvoorbeeld vakken
die te maken hebben met hout, elektro, energie of metaal. De procesindustrie,
waar procestechnieken worden toegepast, wordt ook wel de ‘maakindustrie’
genoemd. Van pindakaas tot benzine, van nagellak tot aspirine. Het is een
mooi vak waar verschillende disciplines samenkomen. Werktuigbouwkunde,
elektrotechniek en chemie. Op de stand konden leerlingen ‘in het klein’ zelf
kennismaken met wat in de procesindustrie ‘in het groot’ gebeurt.
Witte jas aan, veiligheidsbril op en ‘dare to discover’.
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THEATRE SKILLS

Emma en Noah

Een toneelstuk schrijven of een songtekst bedenken, decors ontwerpen, leren omgaan met geluid en licht,
acteertechnieken, verschillende theaterstijlen, oefenen voor een optreden bij Newton’s got talent in april…
of voor deelname aan onze grote eindejaarsvoorstelling ‘Unlimited’ in Het Park, de schouwburg van Hoorn!
Waar jouw keuze ook naar uitgaat, we heten je straks van harte welkom bij Theatre Skills in ons schooltheater.

• Emma van der Linde (KB1B)
• Noah Lieveld (K2E)
Emma: “We beginnen de les altijd met
een warming-up. Dat kan dans zijn of
een spel, zoals met de hele groep naar
één iemand toelopen en in de ogen
kijken zonder te praten. Als de groep op
je afloopt voelt dat best ongemakkelijk.
Of het spel taxiën. Je zit in een taxi met
een chauffeur en drie passagiers. Je kiest
een emotie en improviseert de tekst. Je
bent helemaal vrij. Je mag alleen niet
schelden.”
Noah: “Wij doen wel eens raadselspellen waarbij je moet letten op
kleine aanwijzingen. Of we doen de
emotietrein. Eén persoon zit in de trein
met een bepaalde emotie. Dan stapt er
een ander persoon in met een andere
emotie. De eerste persoon moet zich
dan aanpassen aan die andere persoon.

Dan stapt er weer een reiziger in,
enzovoort. Of door het lokaal lopen op
muziek. Als de docent stop roept moeten
we een bepaalde pose kiezen.”
Emma: “Na de warming-up gaan we
in tweetallen kleine toneelstukjes doen.
Je krijgt op een briefje je tekst. Dat kan
gaan over lachen, je mond houden of
blauw haar. Je probeert de tekst uit je
hoofd te leren en gebruikt je lichaam om
je beter uit te drukken. De klas is het
publiek. Ik heb door Theatre Skills meer
zelfvertrouwen gekregen.”
Noah: “Je leert acteren. Je kiest een
rol en je gaat spelen. Laatst was ik
een koning die snel in slaap viel. Ik zat
vroeger op toneel. Dat vond ik erg leuk
maar ik durfde niet op het podium. Ik had
podiumangst. Daar ben ik nu vanaf. Bij
Theatre Skills kan je jezelf zijn.”

De leerlingen van elke talentlijn
werken aan een opdracht.
De leerlingen van Theatre Skills
bereiden samen hun eindpresentatie voor, voor Unlimited!
Onder leiding van de docent
drama, wordt toneel gemaakt
en ingestudeerd. Creatief zijn,
improviseren, durven, samenwerken,
doorzetten… en later in gesprek met
je mentor onderzoeken of je deze
talentlijn wilt blijven volgen of
toch liever iets anders gaat doen.

B
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ART STUDIO
Nikki en Yesim

Alles draait hier om creativiteit. Je mag schilderen, tekenen, grafisch ontwerpen.
Bij Art Studio is het de kunst om iets te maken voor een ander. Dat betekent
regelmatig overleg met je klant. Wat zijn de wensen? Hoe presenteer je het plan?
En het eindproduct? Het is net alsof je al echt aan het werk bent!
Heb je onze muurschildering met Artikel 1 van de Grondwet al gezien in de aula?
Dat is allemaal het werk van de leerlingen van Art Studio.

Herberg Hoorn is een initiatief van de
gemeente Hoorn. Rondom kerst zijn
er veel activiteiten die laten zien dat
‘Hoorn, een stad is van ons allemaal’.
Vorig jaar was gekozen om een
cadeautje te geven aan alle zorginstellingen in Hoorn. De leerlingen
van Art Studio hebben in ouderenzorgcentrum Avondlicht de entree ingericht

op het thema. Dat leverde veel leuke
ontmoetingen op in het zorgcentrum
en gespreksstof voor de bewoners.
Maar ook voor het pimpen van een
muur in een zwembad of het maken
van een artistiek kunstwerk draaien
de leerlingen hun hand niet om.

• Yesim Yavas (KB1E)
• Nikki Kolk (K3B)
Yesim: Ik houd van tekenen, knutselen
en kunst. We hebben het in de les over
de kunstenaar Matisse. We moeten in
zijn stijl iets knutselen, op een groot
blad maken en presenteren. Je mag
schilderen, plakken/knippen of tekenen.
Ik heb gekozen voor tekenen. Ik heb
zijn kunst nagetekend. We schrijven er
daarna teksten bij. Over zijn leven, wat hij
deed, waarom hij tekende en waarom hij
is gestopt.”
Nikki: “Wij moeten tijdens de les een
kamer ontwerpen en inrichten in je
eigen stijl. Op internet zoek je ideeën en
plaatjes van je stijl. Die print je uit en plak
je op een groot vel. Vervolgens ga je je
ideeën tekenen in 3D en later inkleuren
met verf. Ik heb gekozen voor de jaren
70. De stijl is kleurrijk en gezellig.”
Yesim: “Art Studio past bij mij.”
Nikki: “Later wil ik kleding ontwerpen.
Thuis maak ik al poppetjes met kleding
en gezichtjes met waterverf.”

LOB
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MEDIA
NEW

Tabarek en Jimmy

Websites, social media, e-mail… veel van wat we doen
gebeurt in de digitale wereld. Bij New Media werk je
met computers. Je gaat misschien wel je eigen website
bouwen, een game bedenken of leren hoe je Instagram
en Twitter handig kunt gebruiken. Eén ding kunnen we je
beloven: er gaat een (digitale) wereld voor je open.

• Jimmy van Dorp (MK1F)
• Tabarek Dahhan (K3A)
Jimmy: “Ik wil later samen met mijn vader werken. Hij heeft
een eenmansbedrijf en werkt met computers, de inhoud en
apparatuur. Ik wil me bezig gaan houden met de programma’s.”
Tabarek: “Ik vind ICT erg leuk. Technologie is nu en gaat snel.
Over vijf jaar is alles weer anders.”
Jimmy: “Tijdens de talenturen zijn we bezig met het maken
van een game. Een 2D game met zwaartekracht. Mijn spel heet
Zombie Rush Map. Je moet proberen weg te komen van de
zombies. Het spel heeft meerdere levels. Mijn docent heeft het
spel weten uit te spelen.”
Tabarek: “Ik heb eerst een foto bewerkt met het programma
Photoshop. Ik heb allerlei afbeeldingen van panda’s verwerkt
in een foto van een waterval. En ook de kop van een panda
aangepast en grappiger gemaakt. Ik ben nu bezig om in Movie
Maker op het nummer ‘Get Ugly’ van Jason Derulo een video
te maken. Op de beat verschijnen er foto’s van beroemdheden
in beeld. Misschien zet ik er ook nog een filmpje in.”

In de lessen besteden we aandacht aan programma’s en mogelijkheden binnen de wereld van ICT. Hoe maak je een begroting in Excel?
Hoe maak je een Prezi of PowerPoint om je project te presenteren? Waar vind je de informatie voor je werkstuk? Hoe sla je die op zodat
je de informatie makkelijk kunt terugvinden? Hoe maak je een website? Een instructiefilmpje? Een app? Maar ook: hoe neem je dat wat
je geleerd hebt op in je eigen digitale portfolio? Belangrijke vaardigheden voor nu… en de toekomst.
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PROJECTEN
IN
OPDRACHT!
Kay en Mattes

Ondernemen en initiatief nemen… daar gaat het om op onze school!
Je gaat al snel oefenen met spannende échte opdrachten in échte praktijksituaties. Want van levensechte opdrachten leer je meer!
Zo ga je zelf de opdracht binnenhalen (pitchen), heb je overleg met de opdrachtgever, verdeel je de taken binnen de groep en zorg
je er samen voor dat de opdracht wordt uitgevoerd. Na afloop presenteren jullie de resultaten bij de opdrachtgever. Want jullie zijn
verantwoordelijk, van het begin tot het einde.

Tips van jonge ondernemers:
Kay: “Onze docent van D&P Multi Media
heeft ons gevraagd om een promofilmpje
te maken over ‘walking-football’, de
langzamere versie van het mooie
voetbalspel voor de 60+ sportievelingen.
Door een match op de Maatschappelijke
Beursvloer was deze opdracht bij
Newton gekomen. Na een gesprek met
de opdrachtgever, voetbalvereniging
Always Forward, heb ik samen met de
docent een filmscript geschreven.”
Mattes: “Het script hebben we laten
lezen door de opdrachtgever. En daarna
hebben we een middag gefilmd.
Ik heb ook spelers geïnterviewd.
Na het monteren van de film hebben

we deze gepresenteerd aan de
opdrachtgever en de spelers in het
schoolrestaurant @Newton. Iedereen
was zeer enthousiast.”
Kay: “Ik ben ook gevraagd om te filmen
tijdens de dansdagen. Dat vind ik erg
leuk om te doen. Ik sta graag achter
de camera. In groep 7 filmde ik al de
Sinterklaasintocht met de camera van
mijn vader. In de eerste klas kreeg ik mijn
eigen camera. In de derde heb ik een
betere camera gekocht.”
Mattes: “Ik sta graag voor de camera.
Presenteren vind ik leuk.”
Kay: “Ik heb me ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel met Loos-

producties. Ik heb ook al opdrachten. Het
lijkt me leuk om professionele videoclips
te maken. Na mijn examen wil ik naar
het Mediacollege voor de opleiding
audiovisueel.”
Mattes: “Ik wil de sportkant op.“
Kay: “Mijn tip voor jonge ondernemers is
ga naar buiten en doe inspiratie op.
Wees actief en niet bang voor
andermans meningen. Durf groot te
denken. En van fouten leer je.”
Mattes: “Mijn tip is: sta open voor
dingen en blijf positief. En goed kunnen
samenwerken is belangrijk.“
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Volg je de rode draad al vanaf het begin van de brochure? Wát een opdrachten
zijn er al voorbij gekomen, hè. En er gaan er nog een paar volgen. Allemaal echte
opdrachten, samen met of in opdracht van het bedrijfsleven. Dat maakt het leren
op SG Newton zo bijzonder. Krijg jij ook zin om zelf aan de slag te gaan?
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DANSDAGEN
Gold Rush
Tijdens de jaarlijkse Dansdagen staat
de hele school letterlijk en figuurlijk
twee dagen op zijn kop. Het thema van
dit schooljaar is ‘Gold Rush’. Tafels en
stoelen worden opzijgeschoven voor
een warming-up met de hele school.
Als de spieren warm zijn, ga je met
je eigen klas aan de slag. Samen met
professionele dansers van het Lucia
Marthas Institute for Performing Arts
uit Amsterdam bedenk en oefen je een
eigen dans waaraan iedereen uit je klas
meedoet. Daarnaast maak je met je klas
een schilderij in het thema. Je ziet ze in
de hele school hangen.
Op de tweede dag komen alle leerlingen
samen in de aula voor ‘the battle’, een
echte talentenstrijd want… welke klas
presenteert zich het beste? Je danst
namelijk niet alleen voor de eer van je
klas, maar ook voor een gegarandeerde
podiumplaats tijdens Unlimited, the 11th
edition ‘Gold Rush’, het jaarlijkse theaterspektakel in Schouwburg Het Park.
Dat wil je niet missen!

• Meneer Aussems

(mentor en gymdocent)

“De Dansdagen zijn een waanzinnig
leuke bezigheid. Ik dacht de eerste keer
‘dat wordt wat met 700 kinderen op
de tribune’, maar dat gaat heel goed.
Iedereen is serieus en gemotiveerd.
We kregen begeleiding van twee
topmeiden van het Lucia Marthas
Institute for Performing Arts uit
Amsterdam. De muziek en het thema
waren goed gekozen. Al na 45 minuten
hadden we het ingestudeerd.”

Creatief zijn, samenwerken, durven, elkaar helpen, plezier maken, luisteren,
oefenen... Tijdens de Dansdagen werk je met de hele klas samen. Samen dans
je. Samen maak je een schilderij. Samen sta je op het podium. Samen schitter je!
Dat is een leuke manier om te leren samenwerken.
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UNLIMITED
EINDPRODUCTIE TALENTFACTORY

Na een schooljaar hard werken en voorbereiden, wordt in juni
Schouwburg Het Park afgehuurd voor Unlimited! Aan dit theaterspektakel werken honderden leerlingen van SG Newton mee.
Er zijn zangers, dansers, toneelspelers en muzikanten. Er zijn
bijzondere theateracts, goocheltrucs… gewoon te veel om op te
noemen.

De presentatie is in handen van leerlingen en dat geldt ook
voor de licht- en geluidstechniek en de productie van het
programmaboekje. De kaartjes voor de voorstelling zijn altijd
snel uitverkocht, zo populair is Unlimited! Ouders, leerlingen,
docenten en toekomstige leerlingen; iedereen is welkom.
En op de avond zelf? Dan gaat het publiek helemaal uit z’n dak!
Doe je mee volgend jaar?

Iedereen werkt mee aan het theaterspektakel. Echt iedereen! De decorbouw wordt
verzorgd door Art Studio. Beauty, Health & Care zorgt voor de grime en make-up.
De techniek is in handen van Techno Skills en New Media. Voor de catering staan
de leerlingen van Cooking Skills klaar. Om de beste presentoren voor deze avond
te vinden, worden echte audities gehouden. En de optredens? Die worden verzorgd
door de leerlingen die binnen Theater Skills gekozen hebben voor drama of dans.
In samenwerking ontstaan de mooiste dingen!

LOB
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Als jij je aanmeldt voor SG Newton, dan
kun jij onze gast zijn! We geven namelijk
200 kaarten voor de voorstelling weg!
Helemaal gratis! Je krijgt hierover op tijd
bericht. De voorstelling Unlimited,
the 11th edition, ‘Gold Rush’ is op 9 juni
2020 in Schouwburg Het Park in Hoorn.

ALGEMENE
INFORMATIE
Het examen
Op SG Newton word je breed opgeleid.
Op basis- of kaderdiploma biedt toegang
tot zowat elke vervolgopleiding op het
mbo.

Hoe meld je je aan
voor SG Newton?
Op onze website staat precies wat je
ouder(s)/verzorger(s) moeten doen om je
aan te melden voor onze school.
Voor meer informatie kunnen ze bellen
met het Centraal Bureau van het Atlas
College: (0229) 20 60 20. Ook op de
website van het Atlas College is meer
informatie te vinden over de aanmelding:
www.atlascollege.nl.
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havo

kader

mavo

havo

vmbo diploma
Dienstverlening & Producten

★

4

basis

3

basis

2

basis

1

kader/basis

★
★

★

kader

kader

kader

mavo
diploma

★
★
★

mavo/kader

★

Toelichting bij stroomschema:
accentklas
Leerlingen die meer aandacht nodig
hebben, komen in het eerste jaar in
de accentklas; een klas met minder
leerlingen waardoor er meer persoonlijke
aandacht is. Na het eerste jaar stromen
de leerlingen door naar basis, kader of
mavo.

En… heb jij
je talent(en)
al ontdekt?

mavo

mavo

mavo

mavo

ⓦ

★
★

Onderbouw

Na het behalen van je diploma kun je
ook gaan ‘stapelen’. In een extra jaar
krijg je de mogelijkheid een diploma
op een hoger niveau te behalen.

stapelen* ––>

mavo

Bovenbouw

Ook de mavoleerlingen worden
voorbereid op een verantwoorde
studie- en beroepskeuze. In de derde
klas is er een loopbaancarrousel.
Zo kun je een keuze maken voor de
havo of een mbo-opleiding.

5

kader

★ = TalentFactory

* = Leerlingen kunnen na het
behalen van een diploma
nog een keer leerjaar 4
doen. Ze werken dan
aan een diploma op een
hoger niveau. Aan dit
zgn. ‘stapelen’ verbindt
de school een aantal
voorwaarden.
= Doorstroommogelijkheid

ⓦ

= Loopbaancarrousel

SG Newton
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