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Op de Emmalaan ben je van harte welkom met een: 
bk-, bb-, pro/vmbo of pro-advies. 
 

Klik



BrugklasBrugklas PraktijkonderwijsPraktijkonderwijs
Ons praktijkonderwijs heeft de erkenning ‘Excellente 
school’ gekregen van de jury voor excellente scholen. 
Dat betekent dat de kwaliteit van ons onderwijs zeer goed 
is en er veel persoonlijke aandacht is voor jou. Er zitten 12 
leerlingen in een klas en je krijgt veel lessen van je eigen 
mentor. Wij zorgen voor veiligheid, structuur en regelmaat. 
Als er een knelpunt is, zien we dat snel en lossen we het 
op.

BijBij ons ga je naast lessen Nederlands, rekenen en 
burgerschap veel praktisch aan de slag met koken, 
houtbewerking, metaalbewerking, in de tuin en met 
creatieve vakken. Er is een eigen winkel waar je in mag 
werken. Daar worden spullen verkocht die in de lessen 
gemaakt zijn, of uit de moestuin komen. Naast de lessen 
werk jij tijdens onze Doe-Donderdagen ongemerkt aan 
heel veel doelen en ontdek je wat je leuk vindt.

OnsOns doel is om jou te leren je 
mogelijkheden maximaal te 
benutten. Zodat je later zelfstandig 
kunt wonen, een passende baan kunt 
vinden en goed mee kunt draaien in de maatschappij. 
Vanaf het derde leerjaar ga je stage lopen in een richting 
die bij je past. 

Scan en kijk!
Scan en kijk!

Klik

https://youtu.be/qJLmacYT7yo


Onze uitstroomprofielen zijnOnze uitstroomprofielen zijn:  

Dienstverlening (Zorg & Welzijn, Economie & Detail-
handel, Consumptieve techniek) en Techniek (Metaal, 
Hout, Groen). 

Je sluit je opleiding af met een erkend praktijkschool-
diploma dat samen met jouw goed gevulde portfolio 
laat zien wat jij kunt en geleerd hebt. 
 

Na het praktijkonderwijs kun je doorstromen 
naar werk of een mbo entree-opleiding. 

Klik



 Emmalaan

Klik



Wanneer je in groep 8 van de basisschool zit, 
krijg je in het najaar je voorlopige advies voor 
het voortgezet onderwijs en in het voorjaar je definitieve 
schooladvies. 
Vooraf kan je al kijken welke school bij je past. 

De informatie in deze folder, een bezoek aan onze Doe-
dag, ‘Regius-live’ en onze Open Dag helpen je bij die 
keuze. 
Je bent van harte welkom!

Op het Regius College in Schagen worden alle 
niveaus van voortgezet onderwijs gegeven, 
van praktijkonderwijs tot gymnasium. Ieder niveau heeft 
een eigen gebouw. Zo ontstaat er wat wij ‘kleinscholigheid’ 
noemen: in onze groene omgeving zorgen wij voor een 
prettige en veilige plek, waar ieder zichzelf mag zijn en 
zich snel thuis voelt. 

Op het Regius College leer je veel. Niet alleen uit boeken. 
Er is veel ruimte voor sport, culturele 
activiteiten, projecten, workshops, 
excursies en stages. Je leert 
plannen, samenwerken en kunt je 
talenten ontdekken en laten groeien. 

Welkom op het Welkom op het 
Regius College!Regius College!

Scan of klik hier!Scan of klik hier!Klik

https://www.regiuscollege.nl/groep_8/filmpjes_/regius_tour
https://www.regiuscollege.nl/groep_8/filmpjes_/regius_tour


● Wij werken met Chromebooks. Hierdoor staat    
 jouw werk direct opgeslagen in de cloud en kan   
 je het gemakkelijk inleveren bij je docenten.
● Je werkt daarnaast ook nog met boeken en    
 schriften.  
● Iedereen is anders en iedereen leert anders. 
 Hier zijn veel mogelijkheden voor op onze    
 school. 
● Jouw mentor heeft een belangrijke coachende rol.   
 Daar kun je terecht met al je vragen. Je mentor   
 bespreekt samen met jou wat jij nodig hebt voor   
 jouw toekomstige baan of opleiding. 
● Jouw meester of juf van groep 8 kan een voorkeur   
 doorgeven bij wie jij graag in de klas wilt    
     komen. Dat is fijn om zo samen naar school te fietsen. 
● Het Regius College lijkt heel groot, maar ieder   
 niveau heeft een eigen gebouw. Daar leer je snel   
 de weg kennen en je zult je snel thuis voelen. 
● Je nieuwe klasgenoten en je mentor leer je snel   
 kennen tijdens kennismakingsactiviteiten,    
 waardoor jouw klas snel een echte groep wordt.    
● Wil je meer weten? Kijk dan op 
 www.regiuscollege.nl en op 
 www.scholenopdekaart.nl 

Handig om te weten Handig om te weten 
over het Regius College:over het Regius College:

Het Regius College is onderdeel 
van de Pontis Onderwijsgroep.

Scan of klik hier!Scan of klik hier!

Klik

https://youtu.be/1xPEboq5cCU


Ons techlab is te vinden op de Hofstraat. 
Techniek is in jouw toekomstige beroep niet meer weg te 
denken. Daarom leer je hier van alles over programmeren, 
domotica, robotica, virtual reality (VR), drones en nog veel 
meer. Dit is toe te passen bij lessen techniek, maar zeker 
ook bij aardrijkskunde, geschiedenis of zorg & welzijn.

Scan alle QR-codes Scan alle QR-codes 
voor leuke filmpjes!voor leuke filmpjes!

ScanScan

Klik

http://youtu.be/CfKbtbvhocw


Klik


