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Penta heeft als motto ‘Samen
slagen’. Dat betekent dat onze 
school niet alleen tot een
diploma leidt, maar ook een plek 
is waar uw kind zich thuis voelt en 
waar zijn of haar talenten worden 
opgemerkt. 
Kiest u samen voor Penta? Om 
uw kind alvast een beetje voor te 
bereiden, organiseren we vóór de 
zomervakantie een kennismaking 
met de mentor en de nieuwe
klasgenoten. In klas 1 beginnen 
we met een oriënterende periode. 
Zo krijgt uw kind de tijd om aan 
ons en aan de nieuwe school te 
wennen.

In deze brochure spreken we uw 
uw kind rechtstreeks aan, op een 
voor hem of haar begrijpelijke
manier. Als u na de volgende 
bladzijde deze brochure omdraait, 
kunt u samen met uw kind alle 
informatie over onze opleidingen 
en over onze kennismakingsdagen 

WELKOM
OP PENTA

SAMEN
SLAGENlezen. Wilt u meer weten? Neem 

dan gerust contact met ons op.
Wij hopen van harte dat uw kind 
een geslaagde tijd zal hebben op 
onze school!

Namens alle medewerkers
van Penta.

‘ PENTA HEEFT EEN  
 BREED AANBOD,  
 WAAR WE U GRAAG  
 ZO GOED MOGELIJK  
 OVER INFORMEREN.’

Uw kind is toe aan de schoolkeus voor middelbaar
onderwijs. Een grote stap die u als ouder zorgvuldig wilt 
begeleiden. Penta heeft een breed aanbod, waar we u graag 
zo goed mogelijk over informeren. Vakcollege, mavo en de 
begeleiding naar mbo of havo, welke wensen u ook heeft voor 
uw kind, Penta heeft een passende opleiding.

Op Penta doet uw zoon of dochter 
kennis op en traint schoolvaardig-
heden, zoals andere talen spreken 
of berekeningen maken. 

In  de jaren dat uw kind bij ons
is, leert het ook sociale vaardig-
heden. Wij vinden het belangrijk 
dat uw kind in een prettige en 
veilige school werkt en voldoende 
wordt uitgedaagd. Dit zijn
voorwaarden om uw kind - met 
medeleerlingen en met ons - de 
beste leerroute te laten volgen.

Wij betrekken u als ouder
nadrukkelijk bij de ontwikkeling 
van uw kind. Zodat we uw zoon of 
dochter sámen zo goed mogelijk 
begeleiden op weg naar het
diploma. Ook werken we nauw 
samen met het basisonderwijs,
het middelbaar beroepsonderwijs 
en met andere locaties van het
Dr. Nassau College. In alles wat we 
doen, staat uw kind centraal. Het 
doel is om onze leerlingen, samen 
met ons en met elkaar, te laten 
slagen!

Samen
slagen

School

LeerlingOuders
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‘Leerlingen opleiden tot mensen die zelfstandig kunnen
denken en doen.’ Dat was het ideaal van dr. Hendrik Jan Nassau 
(1791-1873). Zijn ideaal is het doel van de zes scholen die onder 
zijn naam leerlingen een goede opleiding wil geven in een veilige 
en gezonde omgeving. Natuurlijk zijn de methodes van nu anders 
dan die van deze ‘taalmeester’, schooldirecteur en -inspecteur 
uit Assen. Ook bestonden in zijn tijd schooltypes als Vakcollege, 
mavo, havo en atheneum nog niet, maar zijn ideeën over goed 
onderwijs zijn nog steeds actueel. Het Dr. Nassau College is er 
dan ook trots op zijn naam te dragen.

ZES SCHOLEN MET EEN
NAAM OM TROTS OP TE ZIJN

WAT STAAT ER
IN DEZE BROCHURE
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Kies je voor Penta, dan kies je 
voor een school die maar één doel 
heeft: Samen slagen! Dat betekent 
een diploma én een plek waar je 
je thuis voelt. Waar oog en ruimte 
is voor alle talenten die jij hebt. 
We hopen dat je veel zin hebt in 
de overstap naar je nieuwe school. 
Om je te helpen wennen, maak je 
bij ons al vóór de zomervakantie 

kennis met je mentor en je nieuwe 
klasgenoten. En in de eerste klas 
nemen we de tijd om aan elkaar 
te wennen en krijg jij de tijd om je 
nieuwe school te verkennen. 

Hier lees en zie je alvast veel over 
onze school. Je vindt informatie 
over welke opleidingen je kunt 
kiezen en wat je allemaal kunt 
doen op onze school. Er zijn zoveel 
keuzes, we helpen je er graag bij, 
samen met je ouders.

We hopen van harte dat je een 
fijne tijd zult hebben bij ons.

Namens alle medewerkers
van Penta.

Je kunt met elk vmbo-advies van 
de basisschool bij ons terecht. 
Gaat het om een basisberoeps- of 
kaderberoepsgerichte leerweg dan 
kom je bij ons in het Vakcollege.
Je bent daar tijdens het eerste 
leerjaar al veel met doe-dingen
bezig. Heb je een vmbo gl/tl-
advies? Dan kun je bij ons de 
mavo doen. Je kunt kiezen voor 
twee of drie moderne vreemde 
talen. In klas 3 zijn er diverse 

talentrichtingen mogelijk. Tegen 
die tijd weten we samen waar je 
goed in bent en waar je gelukkig 
van wordt. Het kan ook zijn dat 
het advies tl/havo is. Dan kom je 
in onze mavo/havo-stroom. Penta 
werkt samen met Quintus zodat je 
na je eerste of vierde leerjaar kunt 
overstappen naar havo. Je ziet het, 
er is keuze genoeg. Zodat jij gaat 
doen, wat echt bij jou past.

WELKE VAKCOLLEGES ZIJN ER?

l Vakcollege Zorg & Welzijn 
(Z&W)

l Vakcollege Economie & 
 Ondernemen (E&O)
l Vakcollege Horeca, Bakkerij
 &  Recreatie (HBR)
l Vakcollege Bouwen, 
 Wonen & Interieur (BWI)
l Vakcollege Produceren, 
 Installeren & Energie (PIE) 

Klas 2, 3, 4 

l Bouwen, Wonen & Interieur

l Produceren, Installeren

 & Energie

l Zorg & Welzijn

l Economie & Ondernemen

l Horeca, Bakkerij & Recreatie

Mbo-stroom

Havo-stroom

Vervolgopleiding 

Mbo

Mbo

Havo

Klas 1

Vakcollege

Mavo

Mavo/havo

EEN 
GROTE
STAP

KIEZEN DOE JE NIET ALLEEN!
Natuurlijk helpen we je bij het maken  van keuzes. Dat doen we
samen met je ouders. Ook volg je bij ons een programma
Loopbaanoriëntatie en - begeleiding (LOB). Dat is een ingewikkelde 
manier om te zeggen dat je bij ons vaak bezig bent met je
studie- en beroepskeuze. De loopbaanoriëntatie is de rode draad 
in al je onderwijs. Zo raak je nooit de weg kwijt richting jouw doel!

Spannend! Je zit in groep 8 en gaat kiezen voor een
middelbare school. Dat is een grote stap. Wij begrijpen dat 
jij je op je nieuwe school graag veilig en welkom wilt voelen. 
Zoek je een school die past bij wat jij wilt én kunt? Waar jij je 
op je gemak voelt en waar je een opleiding krijgt waarmee je 
je dromen waar kunt maken? Een school waarin je je talenten 
kunt ontdekken? Dan ben je bij ons aan het juiste adres!

KEUZES
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Het Vakcollege is voor
leerlingen met een advies voor 
een basisberoepsgerichte of
kaderberoepsgerichte leerweg. 
Heb jij een vmbo-gl/tl-advies, 
maar wil je liever een meer
praktische opleiding volgen? Dan 
kun jij hier ook terecht. In het 
eerste jaar Vakcollege maak je 
kennis met de vijf verschillende 
Vakcolleges. Je volg 8 uur per 
week vakmanschapslessen. In deze 
lessen gaan we samen op zoek 
naar jouw talenten. Daarna kies 
je voor het Vakcollege dat het 
beste bij jou past. Je opleiding is 
vanaf het eind van het eerste jaar 
helemaal gericht op het door jou 
gekozen Vakcollege. Je bent veel in 
de praktijk bezig, zowel binnen als 
buiten. Je leert dus niet alleen met 
je hoofd, maar ook met je handen.

De lessen die je volgt zijn
door de docenten van Penta
ontwikkeld. Dit hebben ze samen 

met docenten van het Drenthe
College gedaan. Het Drenthe
College is een opleiding voor mbo. 
Je stelt je eigen pakket van keuze-
vakken samen en je maakt tijdens 
je vmbo-opleiding op verschil-
lende manieren kennis met het 
mbo. Aan het einde van het vierde 
jaar doe je examen voor zowel de 
praktijkvakken als de theorie-
vakken. Je kunt daarna verder in 
de gekozen richting, maar mocht 
je een andere kant op willen dan 
kan dat ook. Wat je ook kiest, je 
bent met een vmbo-diploma van 
het Vakcollege goed voorbereid op 
een vervolgopleiding op
ieder mbo.

Wil je een beroep leren en ben je graag met je handen 
bezig? Dan is het Vakcollege echt iets voor jou. 

MAVO
Heb je een vmbo gl/tl-advies 
dan kun je bij ons een passende 
opleiding volgen. Op weg naar je 
diploma valt er nog veel te kiezen. 
Zo kun je kiezen voor twee of drie 
moderne vreemde talen en worden 
er verschillende kunstvakken en 
kunstblokken (2D, 3D, media, dans, 
drama of muziek) aangeboden. 
In klas 3 zijn er diverse talenten-
richtingen mogelijk. Tegen die tijd 
weten we samen waar je goed in 
bent en wat jij kan kiezen richting 
je examen.

MBO-STROOM
Weet je al dat je door wilt stromen 
naar een mbo-opleiding? Dan is 
onze mbo-stroom ideaal voor jou. 
Je haalt je diploma gemengde
leerweg of theoretische leerweg. 

Heb je een vmbo-tl-advies van de basisschool en weet je nu al dat
je hierna het liefst naar de havo wilt? Dan kun je, in overleg met de
basisschool, naar onze mavo/havo-stroom (mavo+)! In het eerste jaar 
werk je zoveel mogelijk op havo-niveau. Verder leer je vaardigheden en 
maak je kennis met de werkhouding die je nodig hebt voor de havo.
Zo krijg je een goed beeld of je na klas 1 de stap naar havo 2 kunt
zetten. Misschien blijkt dat je voorlopig beter op je plek bent in de
mavo/havo-stroom. Toch wil je nog steeds graag naar de havo. Dat kan 
ook na de vierde klas! We bereiden je daarop voor in de klassen 2 tot
en met 4. In leerjaar 2 en 3 ga je al meedoen met lessen op Quintus.
In de vierde klas volg je een extra examenvak en opstroommodules 
voor bepaalde vakken op Quintus. Zo helpen we je met het maken van 
een goede ovestap. Om naar de havo door te stromen is de mavo/havo-
stroom niet verplicht. Ook door in een 7e theorievak examen te doen, 
heb je de mogelijkheid om naar de havo te gaan. 

Je kan bij ons het vak
Dienstverlening & Producten 
(D&P) volgen in onze nieuwe
multifunctionele ruimte het 
Skillsl@b. Deze ruimte is van alle 
gemakken voorzien en geeft jou 
de mogelijkheid om aan de slag te 
gaan met de zogenoemde 
21-eeuwse vaardigheden, zoals
samenwerken en werken met
nieuwe technieken. Tijdens de 
lessen D&P ontdek je alle skills
die nodig zijn voor jouw vervolg-
opleiding. Naast de verplichte 
vakken kijk je welke keuzevakken 
bij jou passen. Ga je voor robotica, 
wil je een eigen bedrijf starten of 
wil je aan de slag met voeding, 
sport en gezondheid? 

Aan jou de keuze!

WAT GA
JE DOEN?

TALENTRICHTING CULTUUR VOOR MAVO

Houd je van tekenen en schilderen? Van muziek? Dans? Graffiti? 
Voor jou is er de Kunst- & Cultuurklas! Naast de kunstblokken zijn 
er de podiumblokken. Tijdens deze lesuren bereid je presentaties 
voor. In klas 3 kun je kiezen voor het vak KC Tournee en in klas 4 
mag je examen doen in één van de vakken muziek, tekenen en 
handvaardigheid. Samen voor creatief talent!

MAVO/HAVO-STROOM (MAVO+)

VAKCOLLEGE
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Het kan alleen goed gaan met jouw opleiding als het goed gaat 
met jou. Daarom vindt Penta het belangrijk om  goede leer-
lingbegeleiding aan te bieden. Je hebt een eigen mentor met 
wie je altijd kunt praten. Ook je ouders kunnen bij de mentor  
terecht. Jouw opleiding en je welbevinden zijn een samenwer-
king tussen jou,  je ouders en je school.

MENTOR
Als het nodig is, regelt je mentor 
de begeleiding die jij nodig hebt. 
Bijvoorbeeld wanneer je extra
ondersteuning nodig hebt voor 
een vak. Of wanneer er thuis
problemen zijn. Heb je dyslexie
of last van faalangst? Ook dan
is er hulp voor je. Ben je een
topsporter? Dan is er een
aangepast rooster mogelijk en
kun je extra begeleiding krijgen. 
Op de volgende bladzijde zie je 
voor welke begeleiding je wáár 
terecht kunt. Heb je nog vragen? 
Stel ze aan ons, we staan graag 
voor je klaar.

LEERWEGONDERSTEUNING
Wanneer blijkt dat je extra ondersteuning nodig hebt, biedt Penta een 
‘ondersteuningsstructuur’: het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). 
Hierin werk je in je eigen tempo en op je eigen niveau. Vaak zit je in een 
speciale, kleinere klas met zoveel mogelijk dezelfde docenten. Eigen 
leslokalen zorgen voor een overzichtelijke en gestructureerde omgeving. 
In klas 2, 3 en 4 is lwoo geen aparte groep, maar we bieden wel extra 
begeleiding.

WAT HEB
JE NODIG?

SOCIALE VAARDIGHEID
Vind je het moeilijk om met an-
dere kinderen om te gaan? Heb je 
problemen in de klas? Dan kun je 
praten met je mentor of met een 
leerlingbegeleider. Het is mogelijk 
om een faalangst- of sociale vaar-
digheidstraining te volgen. Hierna 
worden moeilijke situaties vaak 
makkelijker. Als er thuis problemen 
zijn waar je graag over wilt praten 
dan kan dit met een schoolmaat-
schappelijk werker.

EXTRA ONDERSTEUNING
Heb je extra ondersteuning nodig 
omdat je een lichamelijke beper-
king hebt, langdurig ziek bent, 
slechthorend, slechtziend bent 
of omdat je bijvoorbeeld ADHD 
of PDD-NOS hebt, dan kun je 
begeleid worden door een intern 
begeleider. Ook de jeugdarts en 
schoolverpleegkundige kunnen 
je helpen. Zij zijn regelmatig op 
school.

HULP BIJ HET LEREN
Heb je een dyslexie - of dyscalcu-
lieverklaring, dan kun je gebruik 
maken van een faciliteitenkaart. 

Als het nog niet duidelijk is wat je 
leerprobleem is, kan een gesprek 
met de orthopedagoog helpen om 
meer duidelijkheid te krijgen. Voor 
hulp bij bepaalde vakken zijn er 
studiebegeleidingslessen. Een re-
medial teacher kan je helpen als je 
een hardnekkig leerprobleem hebt. 
Soms is het fijn om je huiswerk in 
de huiswerkklas te maken. 

HULP BIJ WENNEN
Op de middelbare school is het 
anders dan op je basisschool. Vind 
je de overgang toch een beetje las-
tig? Loop je tegen een probleem 
of moeilijke gevoelens aan? Vertel 
het ons! In de Check In-Check Out 
word je geholpen. 

PESTEN
Pesten is heel vervelend. We 
hebben op school een anti-pest-
protocol waarin staat omschreven 
hoe wij met pesten omgaan. Dit 
heet ‘Pesten moet stoppen!’ Heb 
je te maken met ongewenst gedrag 
van anderen dan kun je daarover 
praten met je mentor of een van 
de leerlingbegeleiders.

HOE WIJ JOU
BEGELEIDEN
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WAT JE 
MISSCHIEN
NIET WIST

SPORT
Het Dr. Nassau College vindt
sport heel belangrijk. Naast de
wekelijkse sportlessen worden 
voor jou sportdagen en sport-
toernooien georganiseerd. Ook 
doen we mee met de Olympic 
Moves! 
Als jij graag sport, beweegt en 
samenwerkt, kun je vanaf klas 3 
sport (Lo2) als examenvak kiezen.

OPLEIDING COMBINEREN
MET TOPSPORT?

Beoefen jij sport op topniveau en 
zoek je een goede schooloplei-
ding? Ook dan ben je bij ons aan 
het juiste adres. Samen met je 
ouders en de topsportcoördinator 
kijken we wat jij nodig hebt om je 
sportcarrière goed te combineren 
met je schooljaren op Penta.

CAMBRIDGE ENGELS
Heb jij een passie voor talen? Ben 
je goed in Engels? Wil je later een 
tijdje werken of studeren in
het buitenland? Naast onze
reguliere lessen Engels bestaat er 
de mogelijkheid om nog beter
kennis te maken met wereldtaal 
nummer één. Binnen lessen
Cambridge Engels kun je de
internationaal erkende
Cambridge Certificates behalen!

DEVICE IN DE KLAS
Natuurlijk werk je bij ons met
boeken. Daarnaast gebruik je
bij ons altijd een device. We
willen dat ook jij die ene extra 
oefening of de verdieping krijgt 
die je nodig hebt. Wij noemen dit 
onderwijs-op-maat. Dat maakt
ons onderwijs zowel voor jou als 
voor de docenten aantrekkelijk. 
En dat zorgt weer voor de beste 
resultaten, want leren mag best 
leuk zijn.

LEREN BUITEN DE
SCHOOLMUREN

Op Penta worden veel leuke en 
leerzame projecten voor jou 
georganiseerd op het gebied van 
Mediawijsheid, De Gezonde School 
en Kunst & Cultuur. Je leert niet 
alleen binnen de school, je gaat 
ook op excursie. De ene keer in 
Nederland, de andere keer in het 
buitenland. Onze stages en ons 
programma ‘Loopbaanoriëntatie
en -begeleiding’ helpen jou om 
jezelf te leren kennen. Hierover 
vertel je in een reflectiegesprek 
dat wordt gehouden met jouw 
mentor en je ouders.

EEN VEILIGE SCHOOL
Het Penta-gebouw ziet er
groot uit. Om te zorgen dat je de 
aandacht krijgt die je verdient 
en de veiligheid ervaart die je 
nodig hebt, werk je vanuit een 
kleine eigen basis. Dat maakt dat 
je voortdurend in een vertrouwde 
omgeving bent. In de eerste klas 
volg je de lessen aan de kant
van het gebouw dat aan de
Groningerstraat ligt. Wanneer je 
naar de tweede klas gaat, krijg je 
les in de hoogbouw van de
mavo of in het gebouw van het 
Vakcollege. Elk deel van de school 
heeft een eigen plein, eigen
ingang, een eigen aula en een 
eigen docententeam. Heb je hulp 
nodig met je kluisje? Ben je je 
fietssleutel kwijt? Onze conciërges 
zijn er om je te helpen.
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GEZONDE
SCHOOL

We vinden het belangrijk dat
het goed met jou gaat. Met je 
opleiding én met jouw gezond-
heid. Dan denken we aan dingen 
als gezond eten en een gezonde 
leeromgeving. We willen een 
school zijn waarin je je thuis voelt. 
Zo houden we goed in de gaten 
of je goed in je vel zit en of je de 
opleiding volgt die bij je past. Je 
ontdekt en ontwikkelt samen met 
je docenten en medeleerlingen 
jouw talenten.

Wij zorgen voor een gezonde 
omgeving, maar jij kiest je eigen 
gedrag. Daarom besteden we
aandacht aan wat gezond gedrag 
is en aan wat een gezonde leefstijl 
nu eigenlijk inhoudt. Dan moet je 

niet alleen denken aan
informatie of activiteiten die
te maken hebben met gezond
bewegen en gezond eten, maar 
ook aan zaken als alcohol, drugs
en seksualiteit, je veilig voelen
en mediawijsheid. 

We hebben een ‘Gezonde
Schoolkantine’ waar wekelijks 
gratis fruit wordt uitgedeeld. Ook 
worden er verse broodjes verkocht 
die door onze eigen leerlingen
zijn gemaakt. Op ons ‘Gezonde
Schoolplein’ kun je buiten leren, 
buiten spelen en buiten bewegen.

KOM JE
KENNISMAKEN?

LWOO VOORLICHTINGSMIDDAG *
Dinsdag 25 oktober 2022 van 16.00 - 18.00 uur

KOM KIJKEN OP PENTA!
Dinsdag 25 oktober 2022 van 18.00 - 20.00 uur

DOE- EN VOORLICHTINGSAVOND 1 ** 
Dinsdag 15 november 2022 van 18.15 - 20.30 uur

OPEN DAG 
Dinsdag 24 januari 2023 van 15.30 - 20.00 uu

DOE- EN VOORLICHTINGSAVOND 2 **
Donderdag 9 februari 2023 van 18.15 - 20.30 uur

HIER VIND JE ONS
Dr. Nassau College Locatie Penta

A.H.G. Fokkerstraat 1,
9403 AM Assen
Postbus 186, 9400 AD Assen 

(0592) 33 31 60 

penta@dr.nassaucollege.nl

www.penta.nassaucollege.nl

* Graag aanmelden via lwoo-opgavepenta@dr.nassaucollege.nl

** Graag aanmelden via de aanmeldtool op de website

Ben je nieuwsgierig geworden naar onze school?
Wil je meer weten? Je bent van harte welkom om op een
van de onderstaande dagen de school te komen bekijken.  
Je ouders mogen meekomen! ;-)
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