
Dit zeggen ouders,  
leerlingen en leerkrachten!

Schreuder College Slinge

“We gaan  
met elkaar  
voor een  

win-winsituatie “
- Leerkrachten -

“We beginnen  
met het einddoel 

voor ogen! “
- Leerlingen -

Het Schreuder College Slinge is een school voor 
voortgezet speciaal onderwijs. Bij ons staat het  
perspectief van de leerling altijd centraal. Dat  
betekent dat je na het behalen van je diploma  
doorstroomt naar een vervolgstudie. 
De ontwikkeling van de leerling is dan ook cruciaal.  
We houden rekening met de onderwijsbehoefte 
van de leerlingen en helpen ze regie te krijgen over 
hun eigen leven. Dit bereiken we door in te zetten 
op emotionele, sociale en cognitieve ontwikkeling.  
We betrekken daar ouder(s)/opvoeder(s) zo veel 
mogelijk bij. 

Het Schreuder College Slinge biedt onderwijs aan 
leerlingen van 12 t/m 17 jaar. De leerlingen volgen 
les in kleine klassen met een vaste groepsdocent 
en krijgen extra aandacht en ondersteuning. Alles is 
gericht op het ontdekken en ontwikkelen van talen-
ten volgens de zeven eigenschappen van Stephen 
Covey. Doordat we duidelijkheid en voorspelbaar-
heid bieden, komen leerlingen weer toe aan leren. 
 

Het Schreuder College Slinge telt 160 leerlingen en 
16 klassen. In een klas zitten gemiddeld 10 leerlin-
gen. We werken met een continurooster, een lesdag 
begint om 8.45 uur en eindigt om 14.15 uur. 

De leerlingen

‘Regisseur van je eigen bestaan’

De school

“Alleen ga je  
sneller, samen 
kom je verder! “

- Ouders -



Wil je meer weten over het Schreuder College 
Slinge, neem dan contact op met de school:
T 088 - 99625000
E AdministratieSchreuderSlinge@horizon.eu 

www.altrahorizononderwijs.nl

Wij zijn een vmbo-school. Onze leerlingen volgen 
onderwijs vanaf het tweede leerjaar tot en met het 
vierde jaar van basis beroepsgerichte leerweg  
(vmbo-bb) of de kader beroepsgerichte leerweg  
(vmbo-kb). Na twee jaar kunnen onze leerlingen 
kiezen uit de volgende (beroeps)profielen:
• PIE (produceren, installeren en energie) 
• E&O (economie en ondernemen)
• D&P (dienstverlening en producten)

Iedere leerling heeft een vaste mentor. De mentor  
is ook het eerste en vaste aanspreekpunt voor de 
ouder(s)/opvoeder(s). We besteden op onze school 
veel aandacht aan het pedagogisch klimaat. We 
hebben verschillende disciplines in huis zoals een 
gedragswetenschapper, een schoolmaatschappelijk 
deskundige, een intern begeleider en een mediator.  
Wij werken ook samen met externe partners.

Als leerlingen hun opleiding op het Schreuder 
College Slinge hebben afgerond, stromen zij uit naar 
een MBO-opleiding (niveau 2 t/m 4, afhankelijk van 
het opleidingsniveau). Een enkele leerling stroomt 
uit naar een MBO 1-opleiding of komt op het MBO 
terecht via een voorbereidende MBO-opleiding. 

Klaar op het Schreuder College

Ondersteuning

Ons onderwijsaanbod

Het Schreuder College Slinge is een Leader in 
Me-school. Dit betekent dat wij werken volgens de 
zeven gewoonten van Stephen Covey. De gemeen-
schappelijke taal is een leidraad voor zowel  
medewerkers, leerlingen als ouder(s)/opvoeder(s). 
Via deze werkwijze leren leerlingen regisseur te  
worden van hun eigen bestaan en ontwikkelen zij 
zich sociaal en emotioneel.

Dit zijn de zeven gewoonten van Stephen Covey  
waarmee we werken:
Gewoonte 1: Wees proactief 
Ik neem de verantwoordelijkheid voor mijn eigen 
leven, ik ben trots op mezelf en neem initiatief.
Gewoonte 2: Begin met het einddoel voor ogen
Ik weet wat ik wil bereiken in het leven, mijn bijdrage 
in de klas doet er toe.
Gewoonte 3: Belangrijke zaken eerst
Ik doe de belangrijkste dingen eerst, ik maak een 
plan en volg dit.
Gewoonte 4: Denk win-win
Ik ga ervan uit dat iedereen kan winnen, als er 
conflicten zijn los ik die op met respect voor iedereen.
Gewoonte 5: Eerst begrijpen, dan begrepen worden
Ik luister echt naar mensen, ik bekijk en begrijp zaken 
door verschillende brillen.
Gewoonte 6: Creëer synergie
Ik werk samen met anderen, dan bereiken we meer. 
Samen komen we tot een andere oplossing. 
Gewoonte 7: Houd de zaag scherp
Ik leer niet alleen op school, maar ook thuis en  
buiten. Ik beweeg, eet gezond en breng tijd door  
met vrienden.

Leader in Me


