
Leukste school

van Friesland!

“Gezellige, kleine  

  school! Ik heb supersnel 

   vrienden gemaakt!” 

vmbo-gt
EEN SCHOOL VAN KANSEN
Vmbo-gt is bruisend en kleinschalig. Met elkaar 
zorgen we voor een veilige school met een fijne 
sfeer. Persoonlijke aandacht vinden we belangrijk. 
Zo heeft iedere leerling een persoonlijke coach. 
We leggen de lat hoog. Niet alleen voor onszelf 
maar ook voor jou! Natuurlijk gaat dat niet vanzelf. 
We helpen je hierbij en leren je vertrouwen te 
krijgen in jezelf en in de ander.

Welkom!



vmbo-gt
Woudweg 140A
9101 VP Dokkum

0519-229 650
vmbogt@dockinga.nl
www.dockinga.nl

CHROMEBOOK
Je groeit op in een digitale tijd. Het gebruik van 
een mobiel apparaat is niet meer weg te denken 
in ons onderwijs. Om ons onderwijs te onder-
steunen, werken wij met Chromebooks.

TALENTONDERWIJS
Waar liggen mijn interesses? Hoe ontdek ik mijn 
talent? Tijdens de talenturen ga je op zoek naar 
het antwoord op deze vragen. Je leert vooral door 
te doen. Wij hebben vier talentstromen:
Sport & Bewegen, Creativiteit & Kunst, Ontwerpen, 
Ontwikkelen & Ondernemen en Technologie & 
Toepassing.

KEUZEWERKTIJD
Geen enkele leerling is hetzelfde. Wij vinden het 
belangrijk dat jij de ondersteuning of uitdaging 
krijgt die bij jou past. We doen dit tijdens de 
keuzewerktijd. Drie uur in de week kan je kiezen 
voor extra aandacht voor een vak waar je niet goed 
in bent of ga je aan de slag met jouw huiswerk. 
Dat scheelt thuis weer!

KADER-PLUS EN TL-PLUS
Als je op de grens zit tussen twee schoolniveaus, 
bijvoorbeeld tussen kaderberoeps en theoretisch 
of tussen theoretisch en havo, dan bieden we 
maatwerkprogramma's. Dit zijn de kader-plus en 
tl-plus programma's. Om dit te kunnen volgen heb 
je uitzicht op het advies theoretisch of havo nodig 
van je groepsleerkracht.

OVER ONZE SCHOOL
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!


