
Aanmeldingen Tienerschool Sneek 
schooljaar 2019-2020
Je Je kunt nu een voorinschrijving doen 
om je ener aan te melden voor het 
komende schooljaar. Op de homepage 
van de website staat het formulier. Een 
voorinschrijving is noodzakelijk om in 
aanmerking te komen voor plaatsing. 
Er zijn een beperkt aantal plekken be-
schikbaar en daaschikbaar en daarom kan long onder 
de voorinschrijvingen, onderdeel van 
de procedure worden. Deze long is 
willekeurig. Er vindt geen selece van 
leerlingen plaats, in welke vorm dan 
ook en er wordt ook geen voorrang 
verleend aan broertjes of zusjes.  
De termijn voor de voorinschrijvingen 
sluit op 14 december 16.00 uur. De 
voorinschrijving is nog steeds vrijblij-
vend.
Na de sluingstermijn volgt als het 
nodig is een long en daarna de kennis-
makingsgesprekken. Bij het kennisma-
kingsgesprek zijn ouders/verzorgers, de 
ener en vertegenwoordigers van 
school aanwezig. Aan de hand van 
vragen en evt. een presentae van de 
ener (als hij/zij dener (als hij/zij dat wil) kijken we of er 
een match kan worden gemaakt tussen 
het aanbod van Tienerschool Sneek en 
de verwachngen van de ener/ou-
ders. In theorie is iedere leerling die 
naar het regulier onderwijs gaat, 
plaatsbaar op Tienerschool Sneek. Het 
gaat dus niet om een selecegesprek.
Als ener en ouders na het gesprek tot 
daadwerkelijke aanmelding over willen 
gaan, hebben zij tot uiterlijk 1 maart de 
gelegenheid om dat formeel te doen. 
De instruces hiervoor worden jdens 
het kennismakingsgesprek uitgelegd en 
meegegeven.

Presentae lokaalinrichng
geschreven door coach Tinie
Op vrijdag 5 oktober en woensdag 10 
oktober hebben de Tieners hun plan-
nen voor de inrichng van hun lokalen 
aan mij gepresenteerd.
Het  team hee hen vooraf geïnspi-
reerd, onder andere door een bezoek 
aan de meubelboulevard en door een 
workshop van een binnenhuisarchitect. 
Vervolgens konden ze hun plannen 
maken met steun van de coaches of 
met ps van een specialist. Uiteindelijk 
mocmocht ik sturen, door de keuzes te 
maken in wat wel en niet gerealiseerd 
kan worden.
Ik was onder de indruk van de ideeën 
en de presentaes. Iedere Tiener hee 
daar op zijn eigen wijze een bijdrage 
aan geleverd. Na de presentaes heb ik 
ze feedback gegeven op zowel product 
als proces, maar bovenal op de wijze 
waarop er werd samengewerkt! Top-
pepers. We zijn nu ook daadwerkelijk be-
gonnen met het uitvoeren van de plan-
nen. Gefaseerd, want niet alles kan te-
gelijk. Het wordt prachg!

Presentae Droomschool

Voor de coaching "leren is te leren" 
mochten de eners afgelopen week na-
denken over hun droomschool. Hoe 
ziet deze school er uit? Welke leerlin-
gen gaan naar deze school? Wat voor 
soort coaches lopen er rond en welke 
soort lessen worden er gegeven? De 
eneeners mochten zelf kiezen hoe ze deze 
school zouden gaan maken. Een aantal 
eners kozen voor een digitaal ont-
werp, anders bouwden de school van 
dozen of zelfs ijscostokjes. 

geschreven door coach Anita

Elke ener kreeg vervolgens 10 mi-
nuten om zijn droomschool te pre-
senteren. Hiervoor kregen zij eerst 
coaching op presentaetechnieken. 
Na elke presentae ontvingen de 
eners hun feedback van andere 
eners en de aanwezig coach. Tij-
dens de individuele dens de individuele coachingsge-
sprekken komt deze feedback dan 
weer aan de orde. Wat zijn er mooie 
presentaes gegeven en wat krijgen 
wij er als Tienerschool weer inspira-
e door!

Algemene voorlichngen gericht op 
het voortgezet onderwijs
De scholen De scholen voor voortgezet onder-
wijs organiseren in november geza-
menlijk een aantal voorlichngen 
voor alle ouders in de regio. Via 
www.voorlichngvo.nl kunnen 
ouders zich inschrijven voor een 
avond naar keuze. De centrale voor
lichng is een introduce op het 
voortgezet onderwijs in het alge-
meen. Vervolgens kunt u jdens 
drie voorlichngsronden kiezen uit 
een voorlichng van de volgende 
scholen in uw regio: Marne college, 
RSG Magister Alvinus, Nordwin Col
lege, csg Bogerman Sneek, csg Bo-
german Koudum, csg Bogerman 
Balk en de Diken. Bij de voorlichng 
van RSG Magister Alvinus komt ook 
de Tienerschool Sneek kort aan bod. 
Er zullen flyers uitgedeeld worden 
met meer informae over ons on-
derwijsconcept.
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Informaeavond Tienerschool 
2019-2020
VVoor een meer uitgebreide voorlichng 
gericht op Tienerschool Sneek zijn 
ouders en eners van harte welkom op 
onze eigen informaeavond op woens-
dagavond 28 november in de boven-
bouwkanne van de RSG in Sneek. Ge-
durende de avond lichten we ons on-
derwijsconcept en aanmeldprocedure 
toe, geven een indruk van hoe een 
week op de Tienerschool eruit ziet en is 
er natuurlijk ruimte voor vragen.
 
Tienerschool in de media
Het is ontzeend leuk om te merken 
dat er zo veel parjen in ons geïnteres-
seerd zijn! Zo werd ener Rixt geïnter-
viewd door Omrop Fryslân voor het 
tv-programma ‘Fryslân Hjoed’, werden 
er meerdere eners geïnterviewd voor 
het jeugdblad ‘Tsjek’ en stond er een 
ararkel in het blad ‘Naar school!’ van 
VOS ABB (de vereniging voor openbare 
en algemeen toegankelijke scholen) 
over de totstandkoming van de Tiener-
school. Op onze facebook kun je alles 
terugzien en lezen.
 
Tieners aan het woord - geschreven 
door ener Famke
De lokaalinrichng
Ik heb een paar eneIk heb een paar eners hun mening ge-
vraagd wat ze vinden van het lokaal in-
richten. Ik vind het zelf leuk, want je 
mag van alles bedenken van wat je in 
het lokaal mag bijvoorbeeld ik heb een 
hoog bed uitgekozen en dat mag nu 
ook in de klas. Ik schrijf nu wat menin
gen op van de andere eners. De mees-
ten vonden het heel leuk omdat ze 
dingen mogen uitkiezen wat in de klas 
mag, er hee ook iemand gezegd dat 
ze nog meer leert van het lokaal inrich-
ten dan twee maanden wiskunde. Één 
iemand zei dat meiden heel veel ver
stand hebben van inrichten. Toen ik dat 
hoorde was ik blij, want ik ben ook een 
meisje.
 
Bezoek aan Galerie Bas
Ik hou een interview over Galerie Bas, 
ik vraag aan de klasgenoten wat ze 
vonden van Galerie Bas. Ik zelf vond 
het wel leuk, maar er werd heel veel 
gesproken en dat was soms saai. Er was 
een boeken armband die was € 7000,- 
met blad gouden bladzijden.  
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Op elke bladzijde stond een hand op 
van een schilderij, die een bekende 
schilder hee gemaakt. De meesten 
vonden het saai, maar toch leerzaam, 
anderen zeiden dat het leuk was, maar 
dat er te veel werd gesproken. Iemand 
vond het ook weer leerzaam maar toch 
ook ook weer saai, omdat je de hele jd 
weer moest staan en dan weer zien 
dat vonden anderen ook weer verve-
lend. De galerie was best wel erg klein.
 
Glow in the dark feest op RSG
Er zijn 16 eners naar het feest gegaan 
het was van 20:00-23:00. Ik zelf ben tot 
en uur gegaan omdat ik die dag 
daarna een volleybalwedstrijd had. Ik 
vond het echt superleuk! Je kon ge-
schminkt worden en er was een dj die 
draaide hele leuke muziek, waar je veel 
op op kon dansen (springen) je moest 
wie kleding aan doen. Ik had een 
wie jurk aan van mijn zusje (het is gek 
maar ze had mijn maat jurk). De eners 
vonden het vooral heel gezellig en ze 
vonden dat er leuke muziek was. Som-
mige eners kenden nog wat vriendin-
nen van de RSG, daar kon je dan weer 
mee omgaan. Er waren ook nog een 
paar coaches, Anna en Tinie. Coach 
Anna vond het heel leuk, ze vond de 
versiering mooi en ze vond het leuk om 
te zien dat wij blij waren.

 
Belangrijke data
28 nov - Informaeavond Tienerschool 2019 - 2020
14 dec - Sluing vooraanmelding schooljaar 2019 - 2020


