


Welkom bij de Wolfert!

Op Wolfert Lansing geven we onze leerlingen 
de ruimte om het beste uit zichzelf te halen.  
Met wat je op school leert en de ervaringen 
die je opdoet in de praktijk leren wij jou inzicht 
te krijgen in je eigen capaciteiten. Samen zorgen 
we ervoor dat je ontdekt waar je goed in bent 
en wat je leuk vindt zodat je klaar bent voor  
de toekomst.

Ben jij Lansingproof?

Wil jij …
• het beste uit jezelf halen?

• leren door te kijken en te doen?

• ontdekken waar je goed in bent en wat je leuk vindt?

Beantwoord je deze vragen met ‘ja’? Dan ben jij Lansingproof 

en stomen we je klaar voor de toekomst!



Onderwijsvisie 

Op Wolfert Lansing werken we met ouders/verzorgers, 

leerlingen en het personeel aan een veilige en inspirerende 

leeromgeving. In een goede sfeer gaan wij op een respect-

volle manier met elkaar en onze omgeving om. Duidelijkheid 

en structuur gaan hand in hand met persoonlijke aandacht, 

passende begeleiding en kwaliteitsonderwijs. Met een  

actieve en nieuwsgierige houding halen leerlingen het  

maximale uit zichzelf. 

Ambitieklassen

We dagen jou gedurende onze tweejarige brugklas uit in een 

VMBO- of MAVO/HAVO-ambitieklas. In de VMBO-ambitie-

klas ligt de focus op jouw toekomst en besteden we veel 

aandacht aan loopbaanoriëntatie. Voor de leerlingen in de 

MAVO/HAVO-ambitieklas ligt de focus op tweetalig onderwijs 

(TTO), enkele vakken worden in het Engels aangeboden.

Mentorbegeleiding

Op onze school leer je reflecteren, samenwerken, zelfstandig 

zijn en verantwoordelijkheid nemen. Daarnaast besteden we 

aandacht aan het ontwikkelen van je skills zoals doorzettings-

vermogen, zelfvertrouwen en pro-activiteit. Aan het einde van 

elke periode presenteer je in een MOL-gesprek je doorgemaakte

ontwikkeling aan je ouder(s)/verzorger(s) en je mentor.

In welke ambitieklas kom ik  
met mijn basisschooladvies?
Basisberoepsgerichte

leerweg (BBL)

Basis- en kaderberoeps-
gerichte leerweg 

(BBL/KBL)

Kaderberoepsgerichte
leerweg (KBL)

Kaderberoepsgerichte
leerweg en mavo 

(KBL/MAVO)

Gemengde leerweg
(GL)

Gemengd-theoretische 
leerweg (GL/TL)

TL of MAVO

MAVO/HAVO



Huiswerkklassen

Omdat wij begrijpen dat je ook moet leren leren, plannen  

en organiseren, bieden we op Wolfert Lansing de moge lijk-

heid je huiswerk op school te maken onder begeleiding van 

leerkrachten. In een fijne sfeer heb je voldoende rust om 

aandacht te besteden aan je werk en heb je alles op tijd af. 

Talentklassen

De talentklassen worden naast het reguliere programma  

aangeboden. Leerlingen kunnen ervoor kiezen om na school-

tijd extra uitgedaagd te worden door het volgen van een

talentklas zoals sport, koken, beeldende vorming en drama.

Leerroutes

In voorgaand schema staan de leerroutes die bij Wolfert 

Lansing gevolgd kunnen worden. Wolfert Lansing werkt  

intensief samen met Wolfert Dalton en Wolfert Lyceum aan 

een doorlopende leerlijn voor de aansluiting van mavo 2 naar 

havo 3 en van mavo 4 naar havo 4 binnen de Wolfert van 

Borselen scholengroep.

Ambitieklassen

Talentklassen

Huiswerkklassen

Mentorbegeleiding

Jouw voordelen bij Wolfert Lansing

VMBO BBL
Leerjaar 1&2

Ambitieklassen Wolfert Lansing

MBO
Niveau 2

MBO
Niveau 3 of 4

MBO 
Niveau 4

MAVO-HAVO
Leerjaar 1&2

VMBO KBL
Leerjaar 1&2

Basis (BBL) 
Leerjaar 4

Kader (KBL) 
Leerjaar 4

MAVO (TL) 
Leerjaar 4

HAVO 3

HAVO 4

HAVO 5

Basis (BBL) 
Leerjaar 3

Kader (KBL) 
Leerjaar 3

MAVO (TL) 
Leerjaar 3



Loop jij ook een middagje mee bij de Wolfert? 
Kom proefstuderen! 
Voor leerlingen uit groep 7 en 8, aanmelden via de website

Woensdag 27 januari 2021  14.00 – 16.00 uur

Woensdag 3 februari 2021  14.00 – 16.00 uur

Aanmelden, intake en toelatingsprocedure
Vooraanmelden kan alleen via de website.  

Vervolgens word je met je ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd 

voor een intakegesprek.

Voor vragen kun je  terecht bij mevrouw Van Bommel,  

teamleider onderbouw via fbo@wolfert.nl.

Kom kennismaken met Wolfert Lansing

LWOO voor basis-, kader-, en 
mavo/havo-leerlingen
Informatieavond met workshops speciaal voor ouders,  

verzorgers, IB-ers en groepsleerkrachten

Woensdag 25 november 2020  19.00 – 21.00 uur

Kom jij ook naar Wolfert Lansing? 
Informatieavond met workshops voor ouders, verzorgers  

en leerlingen

Maandag 7 december 2020  19.00 - 21.00 uur

Dinsdag 26 januari 2021  19.00 - 21.00 uur

Je bent van harte welkom tijdens onze  
open dagen!
Vrijdag 5 februari 2021  19.00 - 21.00 uur 

Zaterdag 6 februari 2021  10.00 - 13.00 uur

COVID-19 
Wij houden ons te allen tijde aan de COVID-19 richtlijnen van de Rijksoverheid, ook  
tijdens onze open dagen. Scan de QR-code en blijf via wolfert.nl/lansing en e-mail op  
de hoogte van onze open dagen en de eventuele maatregelen die wij moeten treffen.



Boterdorpseweg 19  |  2661 AB Bergschenhoek

010 - 340 14 70

lansing@wolfert.nl  |  www.wolfert.nl/lansing

facebook.com/wolfertlansing

instagram.com/wolfertlansing 

Wolfert Lansing is onderdeel van de Wolfert van Borselen

scholengroep, samen met Wolfert College, Wolfert Dalton,

Wolfert Lyceum, Wolfert Tweetalig en de Rotterdam Inter-

national Secondary School.

De missie van de Wolfert van Borselen scholengroep  

luidt: kwaliteitsonderwijs in een rijke, internationaal  

georiënteerde leeromgeving voor actieve, nieuwsgierige  

leerlingen; onderwijs dat het vertrouwen heeft van  

betrokken ouders.


