
“Een uitstekende

  voorbereiding voor hbo 

  of universiteit.” 

Leukste school

van Friesland!
Welkom!

havo/vwo/gymnasium

OOG VOOR HET INDIVIDU
Op havo, atheneum en gymnasium geven 
wij je de mogelijkheden om je talenten 
optimaal te ontwikkelen.
We leren je zelfstandig te werken en 
verantwoordelijkheid te dragen voor jouw 
eigen ontwikkelingsproces.
De mentor is daarbij je persoonlijke coach. 
We houden rekening met verschillen 
tussen de leerlingen door ze keuzes te 
bieden in en buiten de lessen.



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

VEILIGE SFEER
Onze leerlingen gaan met plezier naar school
en ervaren de sfeer als prettig en vertrouwd.
De lessen in de onderbouw volg je meestal in
de Finne, in de bovenbouw op ’t Omnium.
Als je extra ondersteuning nodig hebt, krijg je 
een speciale mentor die je helpt je weg te 
vinden.

ONS ONDERWIJS
Je volgt onderwijs in een gemengde brugklas 
havo/vwo of je kiest voor de leerroute DCQ.
Na de gemengde brugklas kies je je leerroute 
op havo, atheneum of gymnasium. Op DCQ duurt 
de brugperiode twee jaar.

In de vwo-onderbouw volg je het vak weten-
schapsoriëntatie. Daar leer je om op een goede 
manier onderzoek te doen op allerlei gebied.
In de lessen gebruik je digitale middelen en 
boeken. Naast de vakspecifieke, theoretische 
lessen volg je praktische vakken.
Je kunt in alle vakken examen doen, ook in de 
praktische vakken BSM (bewegen, sport en 
maatschappij), muziek en beeldende vorming.

Wij vinden een brede vorming belangrijk en 
organiseren daarvoor veel activiteiten in én 
buiten de lessen. Een mooi voorbeeld hiervan is 
de watersportmodule die leerlingen kunnen 
volgen.
In klas 5 heb je de mogelijkheid om met een 
werkweek mee te gaan, op dit moment is de 
keuze uit Barcelona, Toscane, Rome, Londen, 
Praag en een skireis naar de Alpen.

Ons onderwijs biedt jou een uitstekende basis 
voor een vervolgopleiding in het hbo of op de 
universiteit.

OVER HET DOCKINGA COLLEGE
Een breed aanbod van theorie- en praktijk- 
lessen binnen één scholengemeenschap. 
Dat is toch superhandig?
Je kan bij ons de leerroute kiezen die bij 
jou past: van vmbo tot gymnasium.

BETROKKENHEID, VERTROUWEN, 
RESPECT
De kernwaarden waar wij elke schooldag 
invulling aan geven, zijn betrokkenheid, 
vertrouwen en respect. We inspireren 
elkaar elke dag weer en je krijgt ruimte om 
jezelf te ontwikkelen. We organiseren 
activiteiten binnen en buiten de school 
waarbij je leert en ontdekt. En dat alles in 
een veilige omgeving. 

STEUNTJE IN DE RUG
Vanaf de basisschool ga je je eigen weg in 
een nieuwe omgeving. Je gaat op zoek 
naar de balans tussen wie je bent, wat je 
kunt en wat je wilt. Niet alleen bij het 
leren voor een diploma, maar ook om te 
groeien als persoon.

Wil je klaar zijn voor de toekomst? Kom 
naar het Dockinga College. Wij helpen jou 
om je talenten te ontwikkelen!


