Dockinga College
Quest
Ben jij nieuwsgierig en wil jij graag
onderzoekend leren, dan is DCQ een
school voor jou!
Heb jij havo-, atheneum- of gymnasiumniveau, dan kun jij je aanmelden voor DCQ.
We beginnen de schooldag met een
inloopuur. Je kiest zelf hoe jij deze tijd wilt
inrichten: een gesprek met je persoonlijke
coach, overleg met je groepje over een
project, vakbegeleiding of zelfstandig aan
het werk.
Heb je deze tijd niet nodig of werk je liever
‘s middags wat langer door, dan kom je iets
later op school.
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Daarna zijn er vaklessen waar je met een vakdocent
aan jouw leerdoelen werkt. Deze leerdoelen haal je
op het voor jou hoogst mogelijke niveau.
Dit betekent dat je eerder examen kunt doen of een
vak op een hoger niveau kunt volgen en afsluiten.
Al het lesmateriaal en alle leerdoelen staan online
in een leeromgeving. Met je eigen laptop kun je
altijd en overal bij deze materialen.

havo/vwo/gymnasium
klas 1 t/m 3
Woudweg 146 Dokkum
0519-229 620
havo/vwo/gymnasium
klas 4 t/m 6
Parklaan 5 Dokkum
0519-229 610
hv@dockinga.nl
www.dockinga.nl

Vervolgens ga je in de Quest-uren op zoek naar
jouw interesses en talenten en beantwoord je
vragen als: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik
leren? Waar ben ik goed in?
Het leren en ontdekken gebeurt binnen en buiten
de school en kan op jouw eigen niveau en tempo.
Wil je het liefst al je werk af hebben, voordat je naar
huis fietst, dan is er een fijne werkplek in de
huiskamer. Je kiest zelf of jij naar de huiskamer
gaat en hoe jij deze tijd wilt besteden: een gesprek
met je persoonlijke coach, overleg met je groepje
over een project, vakbegeleiding of zelfstandig aan
het werk.
Natuurlijk is er ook de mogelijkheid om hier nog
even gezellig met je vrienden of met docenten na te
praten.
DCQ is een afdeling van het Dockinga College,
locatie havo/vwo.

