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De stap naar het 
voortgezet onderwijs
Ga je naar de brugklas? Dan ga je een 
belangrijke keuze maken. Kies je voor het 
Northgo College, dan kies je voor een 
moderne school waar de mogelijkheden van 
de leerling centraal staan. 
Dat betekent dat wij goed kijken naar jouw 
ontwikkeling. Van de brugklas tot en met 
het moment dat je de school met een 
diploma verlaat. 

Het Northgo College biedt jou veel kansen om je 
talenten te benutten. Dat doen we bijvoorbeeld 
vanaf de brugklas door middel van het speciale 
Go-Programma. Ook na de brugklas krijg je 
volop kansen om je verder te ontwikkelen. Er 
zijn interessante programma’s op het gebied 
van internationalisering, bèta-techniek, extra 
taalonderwijs, sport en cultuur. 

Deze brugklasfolder is speciaal geschreven 
voor de leerlingen in groep 7 en 8 van de 
basisschool. Alles wat je als aankomend 
brugklasser wilt weten over het
Northgo College vind je in deze folder.

Via onze speciale groep 7/8 website 
kun je je inschrijven voor de kennis-
makingsactiviteiten. Ga hiervoor naar: 
www.go-northgo.nl

Aandacht 
brengt je 
verder
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Schoolgebouw
Het Northgo College is een schone, lichte en goed 
geventileerde school met gezellige lokalen. 
Tijdens de schooldag heb je twee pauzes. Je kunt 
je broodje eten in het Grand Café, in de Beach 
Club of in het brugklaslokaal. De keuken is 
geopend van 09:30 tot 13:45 uur. Je kunt er wat te 
eten of drinken kopen. Er zijn bijvoorbeeld verse 
broodjes met gezond warm of koud beleg, 
panini’s en wraps. 

Speciaal brugklaslokaal
Onze brugklassers hebben een eigen pauze- 
lokaal. Dit is een gezellige ruimte, waar alleen 
brugklassers mogen komen. Er worden 
mentorlesjes gegeven en gesprekjes gehouden. 
In de pauzes kun je hier lekker even bijkomen 
van de lessen, een spelletje doen of gezellig 
kletsen met andere brugklassers. 

Kunst en cultuur
Er zijn mooie ateliers voor expressievakken 
zoals tekenen en beeldende vorming. In het 
auditorium worden de dansmodules gegeven. 
Ons Apple-lokaal wordt gebruikt voor foto- en 
filmbewerking. 

Sportpark
Het Northgo College staat midden op een mooi 
en ruim sportpark. De kunstgrasvelden van V.V. 
Noordwijk en de sporthallen worden volop door 
onze leerlingen benut. We maken daarnaast ook 
gebruik van de overige sportmogelijkheden die 
Noordwijk biedt. In de directe omgeving van 
school vind je het waterveld bij de hockeyclub, 
handbalvelden, korfbalvelden, het zwembad, het 
golfterrein en tennisbanen. 

Skillslab
Het technasium met het vak onderzoeken & 
ontwerpen (O&O) is een succes. Op het Northgo 
College volgen niet alleen havo- en vwo-leer-
lingen dit onderwijs, maar is er ook een variant 
voor de mavo. Deze leerlingen krijgen 
technologie en toepassing (T&T). O&O en T&T 
worden gegeven in het Skillslabs. Gave ruimtes 
waarin je op verschillende manieren kunt 
werken aan projecten. 

Op de 2e etage is een hele vleugel ingericht voor 
de overige bètavakken, met onder andere een 
compleet sciencelab.

Sfeervolle school
Wij vinden het belangrijk dat al onze leerlingen 
zich thuis voelen op het Northgo College. 
Daarom besteden wij veel aandacht aan het 
onderhoud en de sfeer in het gebouw.   

Het Northgo College ligt in hartje Noordwijk, op steenworp afstand van het strand. 
Rondom de school is een mooi sportpark. 
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Het Northgo College
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Je mag zo vaak langskomen als je wilt!

Ontdekken en ervaren? Dit 
jaar kun je op verschillende 
momenten kennismaken 
met onze school. Kijk waar 
je naar toe wilt gaan en 
meld je aan. Je mag zo vaak 
komen als je wilt.

Tijdens deze avond krijg je een 
voorproefje op wat het Northgo College 
jou te bieden heeft. Na een kort 
gezamenlijk deel in de aula kun je 
proeflesjes en presentaties volgen.

Open Avond
leerlingen en ouders/verzorgers

2021

27
Okt

14:00 - 16:00 uur

Experiencemiddag 

Go-Sport

Go-Expressie

Go-Media & Design

Go-Technasium
2021

10
Nov

Open Avond
Zaal open : 18:30 uurAanvang : 19:00 uurProgramma : tot 21:00 uur
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Je mag zo vaak langskomen als je wilt!

Open Dag
leerlingen en ouders/verzorgers

Als je meedoet met de experiencemiddagen, 
leer je ons beter kennen en ervaar je de sfeer 
op het Northgo College. Je kunt kiezen uit:
• Experience Go-Sport
• Experience Go-Expressie 
• Experience Go-Media & Design
• Experience Go-Technasium

Schrijf je in via www.go-northgo.nl. Je kunt je 
voor één, twee of drie middagen inschrijven.

Ouders Welkom!
Tijdens de experiencemiddagen  organiseren 
wij een inloopmiddag voor ouders in het 
Grand Café op de begane grond. Wij staan voor 
u klaar om al uw vragen te beantwoorden. 

Experiencemiddagen 
voor groep 7 & 8

Dit is een echte ‘doedag’. Alle schoolvakken 
presenteren zich. Je kunt bijvoorbeeld 
proefjes doen of een lesje volgen. Onze 
leerlingen vertellen je graag van alles over 
hun school.

De kennismakingsactiviteiten 
vinden plaats onder voorbehoud 
van eventuele maatregelen n.a.v. 
COVID-19. Volg ons op Facebook 
voor actuele informatie.

2022

20
Mei

Eventmiddag 

Voor leerlingen & 

ouders groep 7

15:30 - 17:30 uur

2021

24
Nov

14:00 - 16:00 uur

Experiencemiddag 

Go-Sport
Go-Expressie

Go-Media & Design

Go-Technasium

2022

19
Jan

14:00 - 16:00 uur
Experiencemiddag
Go-Sport
Go-Expressie
Go-Media & Design
Go-Technasium 2022

29
Jan

Open Dag

Doorlopend programma

10:00 - 13:30 uur

Grand Café op de begane grond. Wij staan voor 

van eventuele maatregelen n.a.v. 
COVID-19. Volg ons op Facebook 
voor actuele informatie.
COVID-19. Volg ons op Facebook 
voor actuele informatie.

Go-TechnasiumGo-Technasium
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Go-Media & Design
Je leert digitaal vormgeven en mediaproducties 
voor te bereiden en uit te voeren. Het Northgo 
College heeft goede apparatuur en de docenten 
hebben behoorlijk wat ervaring op het gebied 
van art direction en filmmontage. 

Je maakt kennis met ruimtelijk ontwerpen en 
vormgeven van objecten. Bij Go-Media & Design 
maak je kunst die niet alleen mooi is om naar te 
kijken, maar die je ook kunt gebruiken. 

De lessen vinden plaats tijdens schooltijd  
(08:30 - 16:00 uur).

Zit jij vol met originele ideeën en denk je in 
kleuren, bewegingen en beelden? Dan sta je vast 
te popelen om daar iets mee te doen. Bij de lessen 
Go-Media & Design draait het om film & fotografie 
maar ook om vormgeving en ontwerpen.
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Aanmelding en toelating
Go-Media & Design is een keuzevak in de brugklas en in de tweede klas. 
Ga je door naar havo of vwo, dan kun je ook M&D kiezen in het derde jaar. 

Voor Go-Media & Design gelden geen speciale toelatingseisen. 
Iedereen met een mavo-, havo- of vwo-advies kan zich hiervoor inschrijven. 



Bij Go-Expressie combineer je leren met creatief bezig zijn. Je krijgt les in de 
verschillende vormen van beeldende kunst. Een aantal keer per jaar gaan we 
met elkaar op excursie. 

Go-Expressie
Bij Go-Expressie is volop tijd om dieper in te 
gaan op de verschillende kunstvakken 
zoals dans, film & fotografie en beeldende 
vakken. Je leert niet alleen naar kunst 
kijken, maar het is vooral ook veel doen. 

Tijdens excursies bezoeken we de mooiste 
plekken van Nederland. We gaan naar het 
theater en bezoeken steden om musea en 
architectuur te bekijken.

De lessen vinden plaats tijdens schooltijd  
(08:30 - 16:00 uur). 
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Expressie als examenvak
Go-Expressie volg je in de brugklas en in de 
tweede klas. Ga je door naar havo of vwo, dan 
kun je ook expressie kiezen in het derde jaar. 
Leerlingen in de derde klas van de mavo 
kunnen tekenen kiezen als examenvak.
In de bovenbouw van de havo en het vwo (vanaf 
het vierde leerjaar) is tekenen ook een keuze-
examenvak.

Aanmelding en toelating
Voor Go-Expressie gelden geen speciale 
toelatingseisen. Iedereen met een mavo-, 
havo- of vwo-advies kan zich hiervoor 
inschrijven. 
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Module Go-Dance
Houd je van bewegen op muziek en word je 
helemaal happy als je aan het dansen bent? 
Als je voor Go-Expressie kiest, dan krijg je een 
paar keer per jaar de gelegenheid om te kiezen 
voor de module Dans. Bij Go-Dance staat een 
ervaren dansdocent voor je klaar om je te 
trainen in verschillende dansstijlen. De lessen 
worden gegeven door Jorien Boot van dans- 
en balletschool Jorien Boot.
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Wil je naar de Experiencemiddagen?
Meld je aan via go-northgo.nl

Ontdekken en ervaren? 
Dit jaar kun je op 
verschillende momenten 
kennismaken met onze 
school. Kijk waar je naar 
toe wilt gaan en meld je 
aan. Je mag zo vaak 
komen als je wilt.*

* De kennismakingsactiviteiten vinden plaats onder voorbehoud van eventuele 
maatregelen t.a.v. COVID-19. Volg ons op Facebook voor actuele informatie.

2021

27
Okt

14:00 - 16:00 uur

Experiencemiddag 

Go-Sport

Go-Expressie

Go-Media & Design

Go-Technasium

2021

24
Nov

14:00 - 16:00 uur

Experiencemiddag 

Go-Sport
Go-Expressie

Go-Media & Design

Go-Technasium

2022

19
Jan

14:00 - 16:00 uur
Experiencemiddag
Go-Sport
Go-Expressie
Go-Media & Design
Go-Technasium

2021

10
Nov

Open Avond
Zaal open : 18:30 uurAanvang : 19:00 uurProgramma : tot 21:00 uur

2022

29
Jan

Open Dag

Doorlopend programma

10:00 - 13:30 uur

2022

20
Mei

Eventmiddag 
Voor leerlingen & 
ouders groep 7
15:30 - 17:30 uur
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Go-Sport
Bij Go-Sport leg je de basis voor een gezonde en 
actieve leefstijl. We sporten zowel binnen als 
buiten en we volgen de nieuwste trends op 
sportgebied. Bij Go-Sport leren we je het beste uit 
jezelf te halen. 

We vinden het ook belangrijk dat je leert 
samenwerken, organiseren, coachen en leiding 
geven. Daarom begeleiden onze leerlingen 
bijvoorbeeld sportdagen van basisscholen. En we 
bezoeken ook wedstrijden op topsportniveau.

Ben jij een sportieveling, dan kom je bij ons volop aan je trekken. Want het 
Northgo College staat midden op een fantastisch sportcomplex en we maken 
ook gebruik van de sportfaciliteiten in de omgeving. Bij Go-Sport krijg je meer 
uren sport en volg je een uitgebreid programma waarbij je veel verschillende 
sporten doet. Je hoeft geen topsporter te zijn, maar het is wel belangrijk dat je 
plezier hebt in het beoefenen van de verschillende sporten.

Alle Go-Sportlessen vinden plaats tijdens schooltijd 
(08:30 - 16:00 uur).



Aanmelding en toelating
Alle leerlingen van mavo, havo en vwo kunnen 
deelnemen aan Go-Sport. Er zijn geen speciale 
toelatingseisen. Wel moet je over een redelijk 
niveau van bewegingsvaardigheid beschikken. 
Wanneer je je aangemeld hebt voor Go-Sport 
krijg je een uitnodiging voor een intakemiddag. 
Tijdens deze middag kijken we wat je kunt en 
hoe jij je inzet. 

Sport als examenvak
Go-Sport volg je in de brugklas en in de tweede 
klas. Ga je door naar havo of vwo, dan kun je 
ook Go-Sport kiezen in het derde jaar. 
Leerlingen in de derde en vierde klas van de 
mavo kunnen sport als examenvak kiezen. In 
de bovenbouw van havo en vwo (vanaf de 
vierde klas) is het mogelijk Bewegen, Sport en 
Maatschappij als examenvak te kiezen.

15



Uitdagende modules
Bij Go-Sport bieden we een gevarieerd 
sportprogramma aan. Gedurende het jaar zijn 
er uitdagende clinics  zoals mountainbiken, 
klimmen, longboarden, e.d.  Daarnaast kun je 
regelmatig kiezen uit sportmodules. De 
sportmodules worden gegeven door de eigen 
docenten of gastdocenten.

Voorbeelden van keuzemodules zijn:
Hockey, turnen, voetbal, atletiek,
handbal, basketbal, dans en kickboksen.

16
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Extra sporturen
Naast  de twee reguliere sportlessen in het rooster krijg je drie uur per week 
het speciale Go-Sportprogramma, je beoefent sporten die je al kent én je 
maakt kennis met sporten die voor jou nieuw zijn. 
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Wat is het technasium?
Op het Technasium krijg je op havo en vwo het 
vak onderzoeken en ontwerpen (O&O). Op de 
mavo heet dit vak Technologie en Toepassing 
(T&T). Bij beide vakken ga je aan een opdracht

werken die je van een echt bedrijf krijgt. Op deze 
manier ontdek je wat jij goed kunt en waar jouw 
talenten liggen. Het technasium brengt je in 
contact met de wereld van de bèta-techniek. 

Op het Go-Technasium koppel je denken aan doen en combineer je theorie met 
praktijk. Je wordt als leerling serieus genomen, want je gaat namelijk 
oplossingen verzinnen voor opdrachten van echte bedrijven.

Meer weten? Meer informatie over het Technasium 
is te vinden op www.technasium.nl.



Technasium is de toekomst
Op het Technasium word je als leerling 
uitgedaagd. Dit motiveert je het beste uit jezelf 
te halen. Je leert werken in teams aan 
uitdagende vraagstukken. Op het Technasium 
leer je veel vaardigheden die later goed van 

pas komen. Bijvoorbeeld tijdens je vervolgstudie 
of als je later een beroep uitoefent. Voorbeelden 
van deze vaardigheden zijn: onderzoeken, 
samenwerken, organiseren, doorzetten en 
presenteren. 

19



Skillslab
Het Northgo College heeft een fantastisch 
mooi skillslab. Met een studio, een 
brainstormruimte (letterlijk een denktank), 
werkplekken, een atelier en een plek voor 
het geven van presentaties. Dit futuristische 
lokaal voldoet aan alle eisen die het 
Technasium stelt.

20

Programma en opbouw Technasium
In de brugklas van mavo, havo en vwo op het Northgo College doen alle leerlingen O&O of T&T projecten.

* Als je in het tweede jaar kiest voor O&O, kun je niet voor Go-Expressie, Go-Media & Design of 
Go-Sport kiezen. 

JAAR HAVO/VWO MAVO

1 O&O (alle klassen) T&T (alle klassen)

2 keuzevak O&O* T&T (alle klassen)

3 keuzevak O&O* keuzevak T&T

bovenbouw keuze voor O&O als examenvak keuze voor T&T als examenvak



Samenwerken met het bedrijfsleven
Iedere technasiumleerling werkt in team-
verband aan opdrachten die tot concrete 
resultaten leiden. Deze opdrachten worden 
niet bedacht en beoordeeld door de bege- 
leidende docenten, maar komen van één van 
onze samenwerkingspartners. Zowel tijdens 
de uitvoering van het project als bij de 
afronding is dit bedrijf heel belangrijk.

Het Northgo College werkt onder 
andere samen met de volgende 
bedrijven:
• Estec 
• Decos Information Solutions 
• Vereniging Ree Zuid Holland
• PK Marine
•   Staatsbosbeheer / Het Zuid-Hollands 

Landschap
• Het Katwijks Museum
• Gemeente Noordwijk
• Politie & Brandweer Hollands Midden
• IBB Kondor
• OIM Orthopedie
• Faro-architecten
• Hoogheemraadschap van Rijnland
• Techniektalent.nl
• Escaperoom 071 Leiden
• Van Leeuwen Catering
• van Egmond architecten
• C.V. de Tulpkabouters

21
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De brugklas

In welke klas kom ik en welke leerlingen 
worden toegelaten?
De basisschool geeft je een niveau-advies. 
Dat advies is belangrijk. We gebruiken het om 
je te plaatsen in één van onze brugklassen. Voor 
het Northgo College heb je minimaal een mavo/
vmbo-tl-advies nodig. Wij bezoeken de leer-
krachten van groep acht om met hen de adviezen 
te bespreken. We kijken niet alleen hoe je het in 
groep acht gedaan hebt, maar we bekijken ook 
de gegevens van het CITO-volgsysteem van je 
basisschooltijd. Als dat nodig is, overleggen we 
ook nog met jou en je ouders over welk niveau het 
beste bij je past.

Kennismaking
Op het aanmeldingsformulier kun je twee 
vrienden/vriendinnen opgeven bij wie je in 
de klas zou willen zitten. Bij het indelen van de 
klassen doen we onze uiterste best om daar 
rekening mee te houden. Vóór de zomervakantie 
kom je al een keer op school om kennis te maken 
met nieuwe klasgenoten en met de mentor. 
De kennismakingsmiddag is in juni 2021. 
Als je je voor het Northgo College hebt aangemeld, 
ontvang je hiervoor een uitnodiging. 

Het onderwijsaanbod

Het Northgo College biedt drie opleidingen aan: 
mavo, havo en vwo.

De overgang van groep 8 naar de middelbare 
school is een grote stap. Daarom willen we dat je 
je als een vis in het water voelt in je klas. We 
bekijken dan ook vooraf heel goed welk niveau jij 
aankunt en we houden dat in de loop van het jaar 
in de gaten.

In de éénjarige brugklas zitten leerlingen bij 
elkaar in:

• aparte mavo klassen
• gecombineerde mavo/havo klassen
• gecombineerde havo/vwo klassen
• aparte vwo klassen

Wij willen dat je zo snel mogelijk op jouw niveau 
les krijgt. In de loop van het brugjaar wordt 
bekeken welk niveau het beste bij jou past: 
in een mavo-klas, een havo-klas of een vwo-klas.
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Meer weten? Meer informatie vind je op 
www.northgo-college.nl.

Aandacht 
brengt je 
verder
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Speciale introductieweek
De eerste schoolweek in september staat in het 
teken van introductie. Er is een leuk kennis-  
makingsprogramma. Om het gebouw en de 
mensen goed te leren kennen doe je een 
uitgebreide speurtocht door de school. Ook is er 
voor elke klas een extraatje in de vorm van een 
excursie of speciale activiteit. De introductieweek 
wordt afgesloten met een brugklasfeest op 
vrijdagavond. In de zomervakantie ontvang je een 
brief met alle informatie over de start van het 
schooljaar en het programma van de eerste 
schoolweek.

School- en lestijden
Op het Northgo College wordt van 08:30 tot 16:00 
uur lesgegeven. Dat betekent niet dat je elke dag 
van half negen tot vier uur op school zit. Soms 
heb je het eerste lesuur vrij en het kan ook 
voorkomen dat je al om 14:20 uur uit bent. Het 
aantal lessen wisselt elke dag. Eén lesuur duurt 50 
minuten. Na een les wissel je meestal van lokaal 
en docent. Soms heb je een blokuur, dan heb je 

twee lessen achter elkaar hetzelfde vak. In je 
rooster kun je je dagelijkse lestijden zien. Een 
enkele keer is er een 40-minutenrooster. De 
docenten hebben dan een studiemiddag of een 
vergadering.

Welke vakken krijg ik?
In de brugklas krijg je verschillende vakken. Elk 
lesuur start een ander vak. Er zitten veel bekende 
vakken bij. Wat je op de basisschool taal noemt, 
heet voortaan Nederlands. En wiskunde? Dat is 
een vervolg op het voor jou bekende vak rekenen. 
Maar er zijn ook nieuwe vakken zoals Frans of 
onderzoeken en ontwerpen.

In de lessentabel hiernaast zie je hoeveel lesuren 
per week je een vak in de brugklas krijgt.

Latijn
Latijn wordt in de tweede en derde klas 
aangeboden als keuzevak. 
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Vak Regulier

Aardrijkskunde 2

Biologie 2

Cultuurgeschiedenis 1

Cambridge Engels / Engels** 3

Frans 3

Geschiedenis 2

Handvaardigheid en tekenen 2

Lichamelijke opvoeding 2

Mentoruur 2

Muziek 1

Nederlands 4

Technasium 2

Wiskunde en rekenen 4

Go-Media & 
Design Go-Expressie Go-Sport Go-Regulier

Media & Design 3 0 0 0

Expressie 0 3 0 0

Sport 0 0 3 0

Regulier 0 0 0 2 + 1*

Totaal 33 33 33 33

*   Brugklas regulier: 2 uur beeldende vormgeving en 1 uur lichamelijke opvoeding / bewegen.
** Cambridge English: De brugklasssers van havo en vwo doen voor de herfstvakantie een placementtest. 

Aan de hand van de resultaten van deze test wordt de leerling in een klas geplaatst: Cambridge Engels of 
Regulier Engels. Bij voldoende belangstelling wordt Cambridge English ook aangeboden op de mavo.

Lessentabel brugklas
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Gebruik van tablet of laptopOp het Northgo College kun je werken met een tablet of een laptop. 

Naast het gewone leerboek wordt er gewerkt met digitaal leer- en 

werkmateriaal en worden verschillende apps gebruikt om de lessen 

inhoud te geven en te ondersteunen. Hierdoor wordt het lesaanbod 

gevarieerder en kun je verslagen en presentaties voorbereiden. Wij beschikken over draadloze netwerken en wij werken met een intranet. 

Leerlingen hebben hierdoor altijd en overal hun eigen digitale bestanden 

bij de hand. Via de app van Somtoday kun je ook je rooster, je agenda en je 

behaalde cijfers bekijken.

Digitaal lesmateriaal

Je krijgt de beschikking over zowel de 

gewone werk- en leerboeken als de 

digitale boeken. Op die manier kun jij 

kiezen hoe je het prettigst werkt: volledig 

digitaal, met gebruik van gewone boeken 

of een combinatie van beide. 
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Op het Northgo College vinden wij het belangrijk 
dat wij onze leerlingen de juiste vaardigheden 
bijbrengen. Voorbeelden van belangrijke vaardig-
heden zijn:

• Samenwerken en kritisch denken
• Organiseren en communiceren
• Creativiteit en problemen kunnen 

oplossen

In de jaren dat je bij ons op school zit zul je niet 
alleen letterlijk groeien, maar ook figuurlijk. Je 
groeit door te ontdekken, door te ervaren en door 
vaardigheden te leren waar je je hele leven iets 
aan hebt. Daarom werken wij met moderne 
lesmethoden als het Go-Programma, het 
Technasium en Havisten Competent. 

Schoolplan 2019-2024
Elke school in Nederland maakt elke vijf jaar een 
nieuw schoolplan. Hierin staat wat de school wil 
bereiken. Ook het Northgo College heeft het 
afgelopen jaar hard gewerkt aan een nieuw 
schoolplan. Op onze website kun je het hele 
schoolplan lezen. 

Begeleiden van de actieve leerling 
Als leerlingen meer de eigenaar zijn van hun 
leerproces, dan worden ze geactiveerd en 
gemotiveerd. Daarom worden leerlingen op het 
Northgo College gestimuleerd om aan te geven 
wat zij zelf belangrijk vinden. De docent en de 
mentor ondersteunen en begeleiden de leerling 
naar een actievere werkhouding.

Persoonlijk onderwijs
Op het Northgo College hebben de docenten 
oprechte belangstelling voor je. Als de docent
goed weet wie jij bent en wat je kunt, dan gaat 
het leren beter. Daarom hebben wij op school
aandacht voor elkaar. Wij willen dat jij je thuis 
voelt bij ons. Het leren komt dan niet vanzelf,
maar het wordt wel prettiger.

Kwalitatief goed onderwijs
Het Northgo College werkt continu aan de 
kwaliteit van onderwijs. De effecten daarvan
zijn duidelijk zichtbaar. Na het laatste 
inspectiebezoek, in maart 2019, heeft de 
inspecteur gezegd dat onze docenten ervaren, 
deskundig en betrokken zijn en dat de lessen 
van goede tot zeer goede kwaliteit zijn. Je kunt 
er dus op vertrouwen dat het onderwijs op onze 
school goed is. De inspecteur vindt ook dat ons 
personeel en de leerlingen aardig en behulpzaam 
zijn. Dat betekent dus dat niet alleen de 
resultaten tellen, maar dat ook de sfeer bij ons 
goed is.

Het team van het Northgo College staat open 
voor nieuwe ontwikkelingen die de leerlingen
nodig hebben om met plezier te leren en 
succesvol te zijn. De school staat nooit stil in
haar ontwikkeling.
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De mentor en het versterkte 
mentorenteam
Alle klassen op het Northgo College hebben een 
mentor. De mentor is in de brugklas een belangrijk 
persoon. Je komt immers van je vertrouwde 
basisschool in een nieuwe omgeving. 
Dan is het prettig dat er iemand is die je houvast 
geeft. Iemand aan wie je alle vragen kunt stellen. 
Je mentor zorgt ervoor dat je alle belangrijke 
informatie hebt. Hij of zij geeft je les in een vak en 
verzorgt daarnaast één of twee begeleidingsuren. 
Tijdens deze uren praat je over hoe het op school 
gaat en hoe je het beste kunt leren. De mentor 
werkt samen met jouw docenten. Dit noemen we 
het versterkte mentorenteam. Alle docenten zijn 
daardoor betrokken bij hoe het met je gaat, met jou 
en je klas. Het hele mentorenteam houdt toezicht 
op je ontwikkeling.

Coördinatoren
Naast de mentor en de docenten is er voor elke 
jaarlaag een coördinator. De coördinator weet 
bijvoorbeeld hoe het met alle brugklassen of alle 
tweede klassen gaat. De mentor houdt hem of 
haar op de hoogte van wat er gebeurt in jouw 
klas. Het kan zijn dat de mentor op een bepaalde 
vraag geen antwoord weet. Jij of je ouders 
kunnen dan met deze vraag bij de coördinator 
terecht.

Specialisten
Het kan voorkomen dat er iets niet lekker loopt, 
thuis of op school. Je mentor kan dan contact 
zoeken met onze specialisten. Zo zijn er een 
orthopedagoog en schoolmaatschappelijk 
werkers. Samen met hen en je ouders zoek je uit 
hoe jij het beste geholpen kunt worden.

Heb je dyslexie?
Leerlingen met dyslexie kunnen op het Northgo 
College van onderstaande faciliteiten gebruik 
maken:
• extra tijd voor het maken van proefwerken in 

een apart toetslokaal
• toetsen in lettertype Arial-12, conform het 

advies van het Ministerie van Onderwijs
• digitale boekbestanden in pdf
• het gebruik van een laptop of tablet in de klas

Je mag tijdens toetsen en in de les ook gebruik-
maken van spraaksoftware zoals bijvoorbeeld 
Kurzweil. Je ouders schaffen dat programma zelf 
aan. Niet alle dyslectische leerlingen hebben 
hetzelfde nodig. Het hangt van de ernst en de 
vorm van jouw dyslexie af welke hulpmiddelen 
voor jou het beste werken. Met je mentor maak je 
afspraken over welke ondersteuning voor jou het 
prettigst is en het meeste effect heeft.

Wij hebben veel ervaring in het begeleiden van leerlingen. Onze docenten zijn 
daarvoor goed opgeleid. De mentoren en docenten werken samen in een team. Dat 
is voor jou fijn, want dan kun je bij verschillende personen terecht met je vragen.
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Plusdocument
Door in aanraking te komen met nieuwe dingen 
ontdek je soms iets waarvan je niet wist dat je 
het kon. Het Northgo College biedt veel extra’s. 
Je kunt bijvoorbeeld deelnemen aan de 
leerlingenraad, klassenvertegenwoordiger 
worden, of pluslessen volgen na schooltijd zoals 
programmeren, robotica of Lego League. Aan het 
einde van je schooltijd zetten wij die extra’s voor 
je in een zogenaamd Plusdocument. Dit is een 
certificaat dat je goed kunt gebruiken bij aan- 
melding voor mbo, hbo en universiteit en bij 
sollicitaties. 

Cambridge English en Internationalisering 
Studeren of werken in het buitenland wordt 
steeds gewoner. Het Northgo College maakt deel 
uit van het ELOS-netwerk. Dat houdt in dat er 
veel aandacht is voor taalonderwijs en dat we 
mee doen aan internationale projecten en 
meerdaagse uitwisselingen met scholen in 
België, Italië en Duitsland.

Opbouw cambridge
Cambridge English wordt vanaf de brugklas 
aangeboden tot en met het examenjaar. 
Voor de herfstvakantie doe je in de brugklas een 
instaptoets Cambridge English, zodat je meteen 
op het juiste niveau Engels kunt doen. Instromen 
in de Cambridgeklas kan ook nog op een later 
moment. In de praktijk zal het er op neer komen 
dat je aan het eind van je middelbare school op 
een niveau hoger uitkomt. Heel handig als je 
weet dat veel vakken op de universiteit, maar 
ook op het HBO, in het Engels aangeboden 
worden.

Internationalisering en versterkt 
talenonderwijs (VTO) 
Het Northgo College doet veel aan internatio-
nalisering. Dat gebeurt in de klassen, maar ook 
daar buiten. Wij vinden het belangrijk dat je na 
de mavo, havo of het vwo goed Engels kunt 
spreken, lezen en schrijven. In de bovenbouw 
mavo, havo en vwo kun je ook Spaans in je 
vakkenpakket kiezen. Ook zijn er meerdaagse 

Waarom kiezen voor het Northgo? 
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uitwisselingen naar het buitenland, waarbij je 
verblijft in gastgezinnen. En er is elk jaar het 
YESevent, een internationale jongeren-
conferentie in een Europese stad. Als je wilt, kun 
je daar vanaf de vierde klas aan deelnemen. 

Vanaf de bovenbouw kunnen de leerlingen 
toewerken naar de internationaal erkende 
certificaten:
• Cambridge Certificate (voor Engels)
• Delf Scolaire (voor Frans)
• Goethe (voor Duits) 
• DELE (voor Spaans)

Project and society
De leerlingen die geen Go-Programma volgen 
(expressie, media & design en O&O of sport) 
noemen wij in de onderbouw ‘reguliere 
leerlingen’. In de tweede klas volgen alle 
reguliere leerlingen gedurende een aantal 
weken het vak Project and Society (P&S). 
Bij dit vak proberen leerlingen in groepjes  een 
actueel, maatschappelijk probleem op te lossen, 
dat in onze regio, speelt. Er is een 
“opdrachtgever” van buiten school, een 
professional die in de startfase uitleg geeft over 

het vraagstuk. Aan het eind van de 
projectweken presenteren de leerlingen hun 
oplossing aan de opdrachtgever. 

Havisten competent
Als je op het Northgo College havo doet, 
volg je in de derde, vierde en vijfde klas het 
lesprogramma Havisten Competent. Dit is een 
landelijk ontwikkeld, intensief programma 
waarbij je een werkhouding aanleert en 
vaardigheden opdoet die op een hoger beroeps-
opleiding noodzakelijk zijn. Door middel van dit 
lesprogramma krijg je beter zicht op je eigen 
capaciteiten en interesses. Op die manier word je 
ook geholpen bij je profielkeuze en je keuze van 
een opleiding na het Northgo College.

Actieve school
Leerlingenraad, Open Podium, schoolfeesten, 
sporttoernooien en cultuurprojecten. Zo maar 
wat voorbeelden van activiteiten waar je op het 
Northgo College aan mee kunt doen. Ook 
bezoeken we voorstellingen en musea en we 
kijken regelmatig achter de schermen van een 
bedrijf. Dit alles maakt het leren afwisselender, 
leuker en uitdagend.

het vraagstuk. Aan het eind van de 
projectweken presenteren de leerlingen hun 
oplossing aan de opdrachtgever. 
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Go-programma’s
De Go-Programma’s gaan door bij voldoende 
deelnemers.

Schoolkosten*
Schoolboeken en materialen
Het standaard boekepakket is gratis voor alle 
leerlingen in het voortgezet onderwijs. Een aantal 
andere lesmaterialen moet ook voor eigen kosten 
aangeschaft worden zoals sport-kleding, een 
rekenmachine, een atlas en woordenboeken.

Vrijwillige ouderbijdrage
De school kan niet alle activiteiten bekostigen uit 
de vergoeding van het ministerie. Wij vragen 
daarom van ouders een vrijwillige ouderbijdrage. 
De hoogte van de bijdrage wordt in overleg met 
(en met instemming van de oudergeleding van) 
de medezeggenschapsraad (MR) vastgesteld. Het 
bestuur legt over de besteding van deze bijdrage 
verantwoording af aan de medezeggenschaps-
raad. Een apart bedrag wordt van ouders 
gevraagd voor de in het lesprogramma 
opgenomen dagexcursies. Per leerjaar kan deze 
bijdrage verschillen. Bij de examenklassen wordt 
een bijdrage voor het vak sportoriëntatie 
gevraagd. Alle leerlingen kunnen aan de door 
school georganiseerde activiteiten meedoen.

Locker
Alle leerlingen huren op het Northgo College een 
locker om waardevolle spullen in op te bergen. 
Dit kost € 12,50 per jaar. 

Go-Programma
Voor Go-Sport, Go-Expressie en Go-Media & 
Design wordt een vergoeding gevraagd
van € 140,- per jaar. Aan Go-Technasium zijn in de 
brugklas geen kosten verbonden. Voor de tweede 
en derde klas technasium is dit € 55,- per jaar. De 
aanvullende bijdragen worden gebruikt voor het 
inhuren van gekwalificeerde trainers, gastdo-
centen, accommodaties, materialen en excursies. 
Om de kosten laag te houden vragen wij af en toe 
hulp van ouders bij deze extra activiteiten.

Cambridge Engels en versterkt talenonderwijs
De kosten voor de (landelijke) examens 
Cambridge, Goethe (Duits), Dele (Spaans) en 
Delf (Frans) zijn voor rekening van de ouders. 
De leerlingen doen deze examens in de 
bovenbouw. Ook kunnen voor deze onderdelen 
van het lesprogramma extra excursiebijdragen 
gevraagd worden.

Voor ouders en verzorgers
Ouders kunnen een aanmeldingsformulier opvragen bij de basisschool of bij 
de administratie van het Northgo College. U kunt het formulier ook 
downloaden van onze website. Wilt u het volledig ingevulde formulier s.v.p. 
voor 15 maart 2022 insturen? Dit kan via de basisschool (conform de afspraak 
met de basisschool) of rechtstreeks naar het Northgo College.
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Tablet of laptop
Leerlingen die kiezen voor het werken met een 
tablet of laptop schaffen deze zelf aan. 

* Via info@northgo-college.nl kunt u het 
volledige kostenoverzicht per leerjaar 
opvragen.

Colofon
Concept en vormgeving
New Story, Noordwijk
Tekeningen
Denkschets, Houten 
Fotografie 
Annet Delfgaauw, Rotterdam
Sidney Kruijt, Katwijk
Archief Northgo College 
Redactie en productiebegeleiding 
Hildegard Harens, Noordwijk
Drukwerk
Duocore

Volg ons op:

Aandacht 
brengt je 
verder

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de onderbouwcoördinatoren via 
telefoonnummer (071) 368 18 60, of (071) 368 18 40.
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Wil je naar de Experiencemiddagen?
Meld je aan via go-northgo.nl

Ontdekken en ervaren? 
Dit jaar kun je op 
verschillende momenten 
kennismaken met onze 
school. Kijk waar je naar 
toe wilt gaan en meld je 
aan. Je mag zo vaak 
komen als je wilt.*
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* De kennismakingsactiviteiten vinden plaats onder voorbehoud van eventuele 
maatregelen t.a.v. COVID-19. Volg ons op Facebook voor actuele informatie.

2021

27
Okt

14:00 - 16:00 uur

Experiencemiddag 

Go-Sport

Go-Expressie

Go-Media & Design

Go-Technasium

2021

24
Nov

14:00 - 16:00 uur

Experiencemiddag 

Go-Sport
Go-Expressie

Go-Media & Design

Go-Technasium

2022

19
Jan

14:00 - 16:00 uur
Experiencemiddag
Go-Sport
Go-Expressie
Go-Media & Design
Go-Technasium

2021

10
Nov

Open Avond
Zaal open : 18:30 uurAanvang : 19:00 uurProgramma : tot 21:00 uur

2022

29
Jan

Open Dag

Doorlopend programma

10:00 - 13:30 uur

2022

20
Mei

Eventmiddag 
Voor leerlingen & 
ouders groep 7

15:30 - 17:30 uur



Wil je naar de Experiencemiddagen?
Meld je aan via go-northgo.nl
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school voor mavo, havo, vwo

Bezoekadres: Duinwetering 107  |  2203 HM Noordwijk  |  T (071) 368 18 40
Postadres: Postbus 429  |  2200 AK Noordwijk  |  info@northgo-college.nl

Volg ons op:

go-northgo.nl




