college
Je eerste

schooldag
Lieke geeft tips

Tips voor huiswerk

Masterclass
Hoe wordt jij een master?
Vindt ons op Instagram & Facebook of check
onze website, hier zie je allemaal leuke filmpjes

Wat kan je verwachten

Groep 8 Reisgids
Beste leerlingen van groep 8,
In deze reisgids geven we
je informatie over de twee
locaties van het ‘s Gravendreef
College. Er is een locatie in
Leidschendam en een locatie
in Leidschenveen. Op beide
scholen geven we op dezelfde
manier les. We noemen het
een ‘reisgids’ omdat je op
je tijd op het ‘s Gravendreef

College een reis maakt naar
je diploma. In deze gids staan
allerlei tips voor een toptijd
op onze school. Je kunt ze
gebruiken als je volgend jaar
bij ons op school zit.
Je vindt ook een aantal QRcodes, als je die scant kom
je bij de afleveringen van de
serie waarin wij de tips geven.

Groetjes van Lieke, Kelly,
Bram, Devin en Silke
Leerlingen van het
's Gravendreef College

Scan de QR code en bekijk aflevering 1!

Tips voor de eerste schooldag

Trek kleding aan waarin je je lekker voelt
Spreek tijdens de kennismakingsdag al met leerlingen af om de
eerste dag samen te fietsen
Oefen de route naar school alvast een keer, zodat je zeker op
tijd komt
Pak je tas de avond ervoor in
Voor iedereen is het de eerste dag, dus het komt echt wel goed
Als je even niet weet waar je moet zijn, vraag je het gewoon!
Op school zijn allemaal aardige leerlingen en docenten

Tips van Lieke
Hulp
nodig?
Gra

ag!

De mentor
Alle leerlingen hebben een mentor.
Je mentor is er om je te helpen en zal
uitleggen hoe alles werkt op school. Je ziet
hem of haar in ieder geval vier keer in de
week, dat is echt heel fijn. De mentor zorgt
er samen met jullie voor dat jouw klas een
leuke klas is en helpt je met het plannen
van je schoolwerk.

Tips over hoe je vrienden maakt
Scan de QR code en bekijk aflevering 2!

Geef je klasgenoten de kans
om te laten zien wie ze zijn

Sloof je niet uit,
maar WEES JEZELF

Praat elke pauze
met iemand

Maak het gezellig met elkaar

Tips van Bram

Masterclasses
Tijdens de keuze-uren zijn er ook
mogelijkheden om een masterclass te
volgen. Er zijn verschillende soorten
masterclasses, zoals filmtechniek,
debatteren, musical, programmeren, koken,
Lego league, presenteren, sport en nog
veel meer. Hier kun je jouw talenten
ontwikkelen of nieuwe talenten ontdekken.

Masterclass musical:
Is toneelspelen jouw hobby? Ben je een echt podiumbeest?
Of heb je nog nooit toneelgespeeld, maar lijkt het je wel
heel leuk om mee te doen aan een toneelstuk?
Dan is de masterclass musical echt wat voor jou!

Masterclasses sport:
Tijdens de verschillende masterclasses sport krijg je
te maken met andere sporten dan in de gymles, zoals
bijvoorbeeld: tennis, boogschieten, wielrennen, judo,
freerunnen, voetbal en skiën.

Masterclasses filmtechniek:
Camera, geluid, licht en…. actie!
Lijkt het jou gaaf om er achter te komen hoe het er aan toe gaat
op een filmset? Wil je zelf filmpjes gaan maken voor Youtube?
Wil je later bij de tv werken of lijkt het je gewoon leuk om met
filmen bezig te zijn? Dan zit je in de masterclass film op de
goede plek!

Masterclass programmeren:
Heb je altijd al willen weten hoe een game of een leuk
animatiefilmpje gemaakt worden? Meld je dan aan voor de
masterclass programmeren en kijk hoever je komt.

Masterclass koken:
Lijkt het je leuk om een keer voor je ouders te koken of vind
je het gewoon leuk om te leren koken? Schrijf je dan in voor
een masterclass koken en ontdek hoe leuk het soms is om
iets lekkers te maken.

Masterclass beeldende vorming
Is creatief bezig zijn iets waar je geen genoeg van kunt
krijgen? Wil je jouw creativiteit extra stimuleren? Geef je dan
op voor de Masterclass beeldende vorming! Je kunt denken
aan bijvoorbeeld doodlen of het tekenen/schilderen van
een levensgroot portret, maar ook ruimtelijk werk (3D) kan
natuurlijk niet ontbreken. We hebben super veel zin om met
jou aan de slag te gaan!

Scan de QR code en bekijk aflevering 3!

Tips voor je huiswerk
Zorg dat je tijdens de lessen hard werkt,
dan heb je na school minder huiswerk
Plan voldoende en de juiste keuze-uren in
Zorg voor een rustige werkplek, met weinig afleiding
Gebruik je planagenda
Plan iets leuks voor als je klaar bent met je huiswerk

Tips van Devin

Keuzerooster
Op onze school kan je zelf een
aantal uur kiezen: bijvoorbeeld voor
extra uitleg als je iets moeilijk vindt,
een masterclass omdat je het leuk
vindt, of een studiewerkuur of stilteuur als je aan een huiswerkopdracht
wilt werken.

Drama
In de eerste drie jaar krijg
je op het ‘s Gravendreef
College lessen drama.
In deze lessen leer je
bijvoorbeeld presenteren en
voor een groep staan. Als je
het leuk vindt, kun je zelfs
meedoen aan een open
podium of de kerstshow!

Theaterklas
Houd je van acteren óf ben je een danser in hart en nieren?
Sta jij graag op het podium of wil je daar meer ervaring in op doen?
Zoek dan niet verder: Wij hebben een havo theaterklas!
In de theaterklas krijg je, naast de normale vakken zoals Nederlands,
Engels en wiskunde, vijf uur per week theatervakken. Bij de spellessen
leer je met je acteertalent mensen te laten lachen en te ontroeren. Bij
dans leer je de gaafste dance moves van hiphop tot modern. Daarnaast
kun je kiezen tussen zangles óf theatertechniek. Zodat je een allround
performer kunt worden. Bovendien kun je eindexamen doen in één óf
twee kunstvakken.

Show je talenten

Scan de QR code en bekijk aflevering 4!

Tips voor een proefwerkweek

Maak tijdens een proefwerk eerst de
vragen waarop je het antwoord al weet
en daarna de vragen waarop je nog niet
direct een antwoord weet
Begin op tijd met leren
Plan vooruit, je planagenda kan
je hiermee helpen

Tips van Kelly

ICT
Bij het vak ICT krijg je iedere week les in
digitale vaardigheden. ICT is opgebouwd uit
vijf modules die je ook later in de toekomst
goed van pas zullen komen. Je gaat aan de
slag met robots en het programmeren van
je eigen game. Ook leer je hoe je veilig kunt
internetten en waarom data ‘het nieuwe
goud’ worden genoemd. Bij veel vakken
wordt er gewerkt met digitaal lesmateriaal,
met je eigen chromebook natuurlijk!

BEZOEK ONZE SCHOOL
Elk jaar organiseren we een open dag om alle groep 8
leerlingen de school te laten zien, de sfeer te laten proeven
en een rondleiding te geven. Omdat we door het coronavirus
nog niet precies weten wat er in januari allemaal wel en
niet mag, nemen we het zekere voor het onzekere! Dit
jaar organiseren we op beide locaties in kleinere groepjes
VIP tours*. Met deze VIP tour krijg je op een veilige manier
toch alle informatie om onze school goed te leren kennen.
Daarnaast bieden we ook veel informatie online aan. Wil je
op de hoogte blijven van alle activiteiten, schrijf je dan in
voor de nieuwsbrief op onze website (www.sgdc.nl) of houd
de website in de gaten!

14 januari
11 t/m 16 januari

20 januari
18 t/m 23 januari

19.30 uur informatieavond
voor groep 8 ouders
zijn er activiteiten en VIP tours
op het ‘s Gravendreef college
Leidschenveen
19.30 uur informatie carrousel
voor groep 8 ouders
zijn er activiteiten en VIP tours
op het ‘s Gravendreef
college Leidschendam

Virtuele aula
In de kerstvakantie openen wij de
virtuele aula. In deze virtuele aula kun
je routes volgen die jou meenemen door
de school. Tijdens deze routes krijg je
informatie over de verschillende vakken,
de mentor, het gebouw en nog veel
andere dingen.

*programma is
onder voorbehoud
van maatregelen
m.b.t. corona.

Checklist: wat doen en heb je
nodig voor je eerste schooldag:

Fiets de route naar school alvast een keertje
Scan de QR code en
bekijk aflevering 5!

Oortjes voor je computer
Een stevige boekentas
Een etui met; pennen, potloden, schaar, gum,
puntenslijper, passer, geodriehoek, kleurtjes
Schriften met lijntjes
Schriften met ruitjes van 1 cm voor wiskunde
Voor gym een korte broek een t-shirt en
zaalschoenen zonder zwarte zool
Rekenmachine
Chromebook
Boeken
Lunch en drinken

Tips van Silke

Informatie voor ouders

college

Samen op weg
naar de toekomst

‘s Gravendreef College
Het ‘s Gravendreef College heeft twee
locaties, een locatie in Leidschendam en een
locatie in Leidschenveen. Op beide locaties
is het onderwijs hetzelfde. Zo maken de
leerlingen dezelfde toetsen, hebben beide
locaties dezelfde lestijden en zijn er ook
docenten die op beide locaties werken.
Dit maakt het mogelijk voor leerlingen
van de locatie Leidschendam om door
te stromen naar de havo van de locatie
Leidschenveen. Met elkaar werken we er
hard aan om leerlingen klaar te stomen voor
de maatschappij van de toekomst!

Bouwstenen
Op het ‘s Gravendreef College vinden wij het belangrijk om onze leerlingen op
te leiden voor de maatschappij van de toekomst. Daartoe besteden wij extra
aandacht aan eigenaarschap, goede resultaten, reflectie, samenwerken en digitale
vaardigheden. Deze kernwaarden zijn terug te vinden in onze bouwstenen:
Bij ons kun je jezelf zijn!
We kennen jou en jij kent ons!
Wij gaan voor optimale leerresultaten
Bij ons stippel je onder begeleiding een deel van jouw route uit
Bij ons loop je voorop want wij zijn vooruitstrevend en vernieuwend
Wij bereiden je voor op de wereld van de toekomst
Bij ons ontwikkel je je creatief en onderzoekend talent
School moet vooral heel leuk en uitdagend zijn!

Keuzerooster
Op het ‘s Gravendreef College werken we sinds twee jaar met een keuzerooster. Per
dag krijgt de leerling drie reguliere vaklessen die tachtig minuten duren. Hierdoor
is er meer ruimte voor activerende werkvormen en zijn er minder vakken per dag.
Hierdoor kunnen leerlingen een aantal maal per week bepalen of ze tijd inzetten

voor extra ondersteuning voor bepaalde vakken of dat ze die tijd inzetten voor
het ontwikkelen van talenten. In de onderbouw schrijven de leerlingen zich
wekelijks in voor minimaal vier keuze-uren. Uiteraard begeleiden de mentoren
en vakdocenten de leerlingen bij het maken van de keuzes.
Daarnaast hebben de leerlingen minder vakken op een dag, waardoor ze meer
concentratie voor die vakken kunnen opbrengen. De leerlingen van klas 1
en 2 hebben naast een mentoruur ook twee uur studiebegeleiding en twee
huiswerkuren in de week, waarin aandacht is voor studievaardigheden zoals
plannen en organiseren van het werk.

Masterclasses
Binnen onze scholen kunnen er verschillende masterclasses gevolgd
worden. Tijdens een masterclass krijgen de leerlingen les in vaardigheden
die niet vallen binnen het curriculum. Er worden masterclasses gegeven in
verschillende sporten, dansen, filmtechniek, programmeren, koken, musical,
portrettekenen en vele andere thema’s. De leerlingen kunnen door de
masterclasses hun talenten verder ontwikkelen of erachter komen dat ze meer
talenten hebben dan ze dachten.

Begeleiding
Binnen onze scholen hebben alle leerlingen een mentor. De mentor begeleidt
de leerlingen en is het aanspreekpunt voor andere docenten en voor de ouders/
verzorgers. Voor de zomervakantie is er een kennismakingsmoment met de
mentor van uw zoon of dochter en in de eerste maand van het schooljaar is er
nog een persoonlijk kennismakingsgesprek.
De leerlingen zien hun mentor meerdere momenten in de week, zodat het
laagdrempelig is voor de leerling om de mentor te benaderen. De leerlingen
zien de mentor tijdens de mentoruren, de studiebegeleidingsuren en tijdens de
vaklessen die de mentor geeft.
In de mentoruren wordt veel aandacht besteed aan de sociaal-emotionele
ontwikkeling en werken we hard aan een fijne en veilige klas. Tijdens de
studiebegeleidingsuren besteden we veel aandacht aan executieve functies en
werken we met een planagenda. Deze agenda krijgen de leerlingen van klas 1
en 2 in de eerste schoolweek van hun mentor.
Wilt u op de hoogte blijven van alle activiteiten, schrijf u dan in voor de
nieuwsbrief op de website (www.sgdc.nl) of houd de website in de gaten.

Niveaus
Leidschenveen

Leidschendam

HAVO theaterklas

Verkort VMBO MBO

VMBO kaderberoepsgerichte

VMBO Kaderberoepsgerichte

leerweg

leerweg

VMBO Gemengde Leerweg

VMBO Gemengde Leerweg

VMBO Theoretische leerweg

VMBO Theoretische leerweg

HAVO
VWO

NIEUW
op het ’s Gravendreef
Leidschenveen: VWO
Vanaf volgend jaar heeft het ’s Gravendreef College ook vwo!

NIEUW op het ’s Gravendreef
Leidschendam:

Verkort vmbo-mbo traject
Als eerste school in de omgeving bieden
wij vanaf volgend jaar een unieke opleiding
aan: het verkort vmbo-mbo traject. Binnen
vijf à zes jaar behaalt de leerling zijn vmbodiploma én mbo-4 diploma. Net als met het
havodiploma, heb je hiermee toegang tot het
HBO.
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