Leren in de
echte wereld!

Ik vind
het leuk om
PRAKTISCH

bezig te
zijn!

Jij bent
welkom!

Op het Sprongcollege krijgen
leerlingen de ruimte om hun
eigen talenten te ontdekken
en te ontplooien. We zetten de
leerlingen in hun kracht, zodat ze
plezier beleven aan het leren en
echt kunnen ontwikkelen.

Sfeer proeven?
www.sprong-college.nl/groep-8
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Wij willen dat
onze leerlingen

Met een goed
gevoel van start
De leerlingen starten de dag in het stamlokaal met de
eigen mentor. Het biedt de leerlingen een moment
van rust aan het begin van de schooldag. Leerlingen
stellen zichzelf een doel waar ze die dag aan willen
werken. Aan het einde van de schooldag is er de
afsluiting met de klas. Er wordt teruggekeken op de
dag en de doelen worden besproken. Het helpt de
leerlingen in de ontwikkeling van vaardigheden en om
met een goed gevoel terug naar huis te gaan.

Een goede sfeer
door echte
aandacht

GROEIEN

We vinden het belangrijk dat je het naar je zin hebt
op school. Tijdens de introductieweek maken we
uitgebreid kennis met elkaar. We zijn een kleine school,
iedereen kent elkaar. Dat zorgt voor een veilig en
vertrouwd gevoel. Je ziet dagelijks je mentor, waar je
bij terecht kunt als het even niet zo goed met je gaat.

zichzelf
kunnen

ONTPLOOIEN

Je kunt veel
meer dan je
denkt
Op het Sprongcollege ontdek je wat je
talenten zijn. Je hebt meer talent dan je
nu weet! We gaan op zoek naar dingen die
je leuk vindt, waar je goed in bent en waar
je nog beter in wilt worden. Als je plezier
beleeft in het leren word je er beter in.

Leren door
te doen
Onze leerlingen leren door te
DOEN. Daarom zijn we zoveel
mogelijk bezig. Aan het werk in de
tuin, keuken, technieklokaal of op
stage. In de praktijk ontdekken
we waar we goed in zijn en wat
we leuk vinden. Stages hebben
we binnen en buiten de school.
Doordat we met onze handen
mogen werken is het leuk om
naar school te gaan.

Start de
game
WIN JIJ
de Apple
AirPods?

www.spronggame.nl

Proeflessen
10 februari 2021

Ga naar www.spronggame.nl, meld je aan en speel de
game. Kom naar onze Kijkdag op zondag 31 januari 2021
van 13:00 tot 15:00 uur. Lever hier je antwoordformulier
in. De winnaar zal via de website en Instagram bekend
gemaakt worden.

Kijkdag

We koppelen de
theorie zoveel mogelijk
aan de praktijk

31 januari
13.00 -15.00

We werken en leren graag met onze handen. Daarom koppelen
we de theorie zoveel mogelijk aan de praktijk. Rekenen
met litermaten tijdens het bereiden van soep is toch
veel leuker? In de praktijk zijn we op ons best!! Niet alle
theorieopdrachten kunnen we in de praktijk doen, dus we
werken ook nog wel met boeken.
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