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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 willen 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 
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

DR. NASSAU COLLEGE QUINTUS LOCATIEGIDS 2022-2023
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Locatie Quintus heeft als motto 
‘Oog voor elkaar!’. Dit betekent 
dat wij oog hebben voor de 
schoolloopbaan, het talent en de 
toekomst van onze leerlingen.
Samen met de leerling en u als 
ouder willen wij ervoor zorgen dat 
onze leerlingen de beste keuzes 
kunnen maken voor hun toekomst. 

Kiest u samen voor Quintus?
Om uw kind alvast een beetje
voor te bereiden, organiseren we 
vóór de zomervakantie een kennis-
making met de mentor en de
nieuwe klasgenoten. In klas 1 
beginnen we met een oriën-
terende periode. Zo krijgt uw kind 
de tijd om aan ons en aan de
nieuwe school te wennen.

In deze brochure spreken we uw 
zoon of dochter rechtstreeks aan, 
op een voor hem of haar begrijpe-
lijke manier. 
Wilt u meer weten? Neem dan 
gerust contact met ons op. Wij 
hopen van harte dat uw kind een 
onvergetelijke tijd zal hebben op 
onze school! 

WELKOM
OP QUINTUS

Het laatste jaar op de basisschool is een spannend jaar
waarin u met uw zoon of dochter een keuze gaat maken voor 
het voortgezet onderwijs. Locatie Quintus biedt naast de 
schooltypen havo, atheneum en gymnasium een breed aanbod 
aan. Wij willen onze leerlingen in een veilige en inspirerende 
omgeving opleiden tot een wereldburger die klaar is voor een 
vervolgopleiding en voor de maatschappij!

Namens alle medewerkers van locatie Quintus  wens ik u 
heel veel succes met de schoolkeuze.

Ralf Buiter, Directeur Dr. Nassau College, locatie Quintus
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OOG VOOR 
ELKAAR

Wij bieden aantrekkelijk en uit-
dagend onderwijs en wij wisselen 
verschillende werkvormen af, 
zodat uw kind zelf kan ontdekken 
wat hij of zij leuk vindt en waar hij 
of zij goed in is. 

Zowel tijdens als buiten de lessen 
krijgt uw kind alle kansen om zijn 
of haar talenten te ontplooien en 
te tonen. Dat is waar ons onderwijs 
om draait: de ontwikkeling van 
talent!

Uw kind gaat iedere dag naar school, groeit op en leert 
in een wereld die nooit stil staat. Wij vinden het daarom 
belangrijk dat uw kind zich prettig en veilig voelt bij ons op 
school. Uw kind wordt in het eerste jaar begeleid door een 
vaste klassenmen-tor die ook contact met u heeft.

DR. NASSAU COLLEGE QUINTUS LOCATIEGIDS 2022-2023

Ouders Leerling
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Kies je voor Quintus, dan kies je 
voor een school die maar één doel 
heeft: het ontwikkelen van jouw 
talent! In de lessen en door ons 
aanbod van activiteiten op het 

gebied van muziek, toneel, taal, 
ondernemen en sport kun je bij 
ons ontdekken wat je leuk vindt, 
waar je goed in bent en hoe jouw 
talent tot bloei kan komen. Je 
verheugt je vast op een nieuwe 
school en misschien vind je het 
stiekem wel een beetje spannend. 
Daarom maak je voor de zomerva-
kantie al kennis met je klasgenoten 
en met je mentor. In de eerste klas 
krijg je de tijd om aan ons en aan 
je nieuwe opleiding te wennen, of 
je nu havo, atheneum of
gymnasium gaat doen. Wij hopen 
in ieder geval van harte dat je een 
fijne tijd bij ons tegemoet gaat!

Spannend! Je zit in groep 8 en je gaat kiezen naar welke
middelbare school je volgend schooljaar gaat. Dat is een
grote stap en ook best een beetje spannend. Ben je op zoek 
naar een bruisende school? Dan ben je bij ons aan het juiste 
adres. Wij willen je opleiden tot een wereldburger die klaar 
is voor een vervolgopleiding en voor de samenleving. Welke 
ambities, dromen en verwachtingen jij ook hebt: we helpen je 
graag om ze waar te maken! 

Namens alle medewerkers van 
Quintus, Dr. Nassau College,

EEN 
GROTE
STAP
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Heb je een havo- of vwo-advies van de basisschool? Dan kun
je bij ons terecht. Wij bieden de opleidingen havo, atheneum
en gymnasium aan. Na de havo kun je door naar het hoger
beroepsonderwijs (hbo) of naar het atheneum. Na het
atheneum of gymnasium kun je verder met een studie aan
de universiteit.

HAVO
ATHENEUM
GYMNASIUM

opgenomen. Soms kies je voor een 
extra les in een bepaald vak omdat 
je meer ondersteuning nodig hebt. 
Soms kies je voor een bepaald vak 
omdat je er goed in bent of het
vak interessant vindt. Een les duurt 
45 minuten.

LESSEN
De schooldag begint om 08.15 uur. 
Elke dag heb je verplichte lessen. 
Naast de lessen die verplicht zijn 
voor iedereen is er ook ruimte
om zelf keuzes te maken.
In het rooster zijn keuzelessen 

Drie keer per dag is er een pauze 
om te ontspannen en om te eten 
en te drinken.

TALENTRICHTINGEN
Naast de algemene vakken, volg 
je in de eerste klas iedere periode 
een van de vier talentrichtingen: 
Technasium, Cultuur, Ondernemen 
of Sport. Aan het einde van het jaar 
kies je een talentrichting die het 
beste bij jou past en waarin jij je 
verder wilt verdiepen.

TECHNASIUM
Lijkt het jou leuk om in opdracht 
van de gemeente een ontwerp te 
maken voor een nieuwe woonwijk 
of de binnenstad? Onderzoek je 
liever voor de brandweer hoe je 
mensen alerter kunt maken op de 
oorzaken van woningbrand?
Bedenk jij die perfecte snack 
die ook nog eens gezond is, of 
ontwerp jij een geweldig printbaar 
3D-ontwerp voor het goede doel? 
Op het Technasium onderzoek en 
ontwerp je in groepjes de meest 
uiteenlopende vraagstukken
op het gebied van bèta en
techniek.

CULTUUR
Binnen deze talentrichting ben
je altijd bezig met creatieve,
culturele opdrachten en maak je 
nader kennis met vakken als
muziek, tekenen, handvaardigheid,
drama, dans en film. Elke
lesperiode werk je toe naar een 
grote theatrale opvoering.

DR. NASSAU COLLEGE QUINTUS LOCATIEGIDS 2022-2023
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WAT JE
MISSCHIEN
NIET WIST

Je leert niet voor de school, maar voor jezelf en voor het 
leven. Daarom halen we de buitenwereld in school. Maar
we sturen je ook zelf op pad. We organiseren projecten,
voorstellingen, excursies, uitwisselingen, stages en
bedrijfsbezoeken.

ONDERNEMEN
Je leert vaardigheden die
onmisbaar zijn bij het leiden en 
het opzetten van een (eigen) 
bedrijf. Lijkt het je leuk om te 
managen, samen te werken en 
daadkrachtig te handelen en ga je 
moeilijke beslissingen niet uit de 
weg, dan is deze richting misschien 
iets voor jou. Samen met jou gaan 
we uitgebreid aan de slag om
jouw kwaliteiten te versterken, 
zodat jij kunt ervaren hoe het is 
om ondernemer te zijn.

SPORT
Bij de talentrichting sport maak 
je kennis met veel verschillende 
sporten en ben je actief bezig
met alle facetten van sport Samen 
met je klasgenoten bedenk je 
bijvoorbeeld activiteiten voor 
ouderen of voor mensen met een 
beperking en je voert deze samen 
uit. Ook organiseer je onderlinge 
toernooien.

VERSTERKT TALENONDERWIJS
Voor toekomstige studies en beroepen wordt het beheersen van
een moderne vreemde taal steeds belangrijker. Daarom bieden
wij een versterkt talenprogramma aan met Cambridge English,
en Goethe Deutsch. Met deze programma’s kan je een internationaal 
erkend certificaat behalen. De lessen worden gegeven volgens het 
principe ‘doeltaal = voertaal’; de beste voorbereiding op het extra 
diploma dat een leven lang geldig is.
Ook kan je als extra vak Spaans kiezen.
Deze taal wordt door bijna 500 miljoen mensen
wereldwijd gesproken.
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Ook vinden wij het belangrijk dat 
jij over vaardigheden beschikt die 
nodig zijn om de moderne digitale 
middelen binnen en buiten school 
goed te gebruiken. We leren je hoe 
je op je device gebruik kunt maken 
van onze digitale leeromgeving. 

Ook leer je hoe je documenten 
maakt, deelt en veilig op kunt 
slaan. We leren je hoe je betrouw-
bare informatie vindt op internet 
en we hebben aandacht voor het 
gebruik van sociale media. 

WAT HEB JE NODIG? 
Naast een nieuwe (rug)tas, een 
etui, potloden en pennen heb je 
ook een device nodig. Op Quintus 
heb je je device altijd bij je. Je 
mag zelf kiezen of je een laptop 
of tablet meeneemt naar school. 
In de lessen wordt veel met de 
devices gewerkt. Sommige vakken 
doen zelfs alles digitaal. Dat biedt 
meer mogelijkheden dan een 
lesboek alleen. Ook thuis gebruik 
je je device om huiswerk te maken 
of om je cijfers te checken.

In het eerste leerjaar
volg je de vakken:
Nederlands, Engels,
Frans, geschiedenis
aardrijkskunde, wiskunde
biologie, LO, beeldende
vorming, muziek en
burgerschap.

Op het gymnasium KCV.

VEILIGE THUISBASIS EN
GEZONDE SCHOOL

Wij vinden het belangrijk dat
je in een prettige en veilige
omgeving kan leren. Ook willen
we alle leerlingen de aandacht 
geven die ze verdienen. Daarom 
hebben wij onze school opgedeeld 
in kleine onderwijskundige
eenheden: een afdeling. Elke
afdeling bestaat uit een aantal 
klassen en een vast onderwijsen
begeleidingsteam. De meeste
lessen volg je in lokalen rondom 
het leerplein van jouw afdeling,
dit noemen we jouw thuisbasis.
Natuurlijk hebben we ook
aandacht voor jouw gezondheid. 
We hebben een ‘Gezonde
Schoolkantine’ waar dagelijks 
verse broodjes en fruit worden 
verkocht. En op ons ‘Gezonde 
Schoolplein’ kan je buiten leren en 
chillen!

DR. NASSAU COLLEGE QUINTUS LOCATIEGIDS 2022-2023
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LEERLING
BEGELEIDING

Iedereen heeft wel eens een steuntje in de rug nodig. Niet 
altijd gaan dingen even gemakkelijk. Op school kan het alleen 
maar goed gaan als het goed gaat met jou. Daarom
heb je op Quintus een mentor die er altijd voor je is. Ook jouw 
ouders kunnen bij je mentor terecht. Jouw opleiding en je 
welbevinden zijn een samenwerking tussen jou,
je ouders en de school. Zo kun jij het beste uit jezelf halen.

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 (top)
sporter? Ook dan zijn er
mogelijkheden die de combinatie 
leren en sport op hoog niveau

mogelijk maken. Ieder leerjaar 
heeft bovendien een eigen
coördinator. Voor bijzondere
ondersteuning zijn er intern
begeleiders, orthopedagogen en
remedial teachers op school.

LEERLINGGELEIDE
VOORTGANGSGESPREKKEN

Minimaal twee keer per jaar 
voer je, samen met een van je 

ouders, een voortgangsgesprek 
met iemand van school. Dit kan 
je mentor, je coördinator of een 
vakdocent zijn. 
Dit gesprek bereid je zelf voor, 
zodat je goed aan kunt geven wat 
je nodig hebt om een bepaald
doel te kunnen bereiken. Zo leer 
je om zelfstandig doelen te stellen 
voor je eigen leerproces en je 
ontwikkeling.
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KOM JE
KENNISMAKEN?

QUINTUS XPERIENCE
16 november 2022 15.00-17.00 uur

INFORMATIEAVOND OUDERS GROEP 8
16 november 2022 vanaf 19.30 uur

GYMNASIUMMIDDAG
18 januari 2023 14.30-17.00 uur

OPEN DAG
10 februari 2023 15.30-20.00 uur

INFORMATIEMIDDAG GROEP 8
22 februari 2023 15.00-17.00 uur

INFORMATIEAVOND OUDERS GROEP 8
22 februari 2023 vanaf 19.30 uur

HIER VIND JE ONS
Dr. Nassau College
Locatie Quintus
Mr. Groen van Prinstererlaan 98, 
9402 KG Assen.
Postbus 186, 9400 AD Assen. 
Telefoon: (0592) 333 130.
quintus@dr.nassaucollege.nl
quintus.nassaucollege.nl.

Wil je meer weten over
onze school? Neem dan een
kijkje op onze website
www.quintus.nassaucollege.nl of 
kom kennismaken op de
kennismakingsmomenten 
hiernaast. 

Ben je nieuwsgierig geworden naar onze school en wil je graag 
meer weten? Je bent van harte welkom tijdens een van onze 
voorlichtingsmomenten óf tijdens de Open Dag. En natuurlijk 
mag je je ouders/verzorgers meenemen.

DR. NASSAU COLLEGE QUINTUS LOCATIEGIDS 2022-2023

Voor meer informatie, of om je aan te melden kijk op: quintus.nassaucollege.nl



Dr. Nassau College,
Locatie Quintus

Bezoekadres:
Mr. Groen van Prinstererlaan 98, 
9402 KG Assen.

Postadres:
Postbus 186, 9400 AD Assen. 
Telefoon: (0592) 333 130

quintus.nassaucollege.nl


