
Aanmelding in groep 7

U kunt uw kind aanmelden via de leerkracht van uw kind voor 1 april 2022. 
Als er teveel kinderen zijn aangemeld, moet er een keuze gemaakt worden 
welke kinderen het meeste baat zullen hebben bij deelname aan het 
Gouden Handjes programma. 
Over uiteindelijke deelname wordt u geïnformeerd door de leerkracht.

Het Dr. Nassau College verzorgt de uitnodiging voor de rondleiding 
en de lessen.

Vragen?

Voor vragen kunt u terecht bij de leerkracht of 
intern begeleider van uw kind.

Gouden Handjes

Contact
Dr. Nassau College, locatie Penta
Postbus 186, 9400 AD Assen
Tel (0592) 333 160
www.dr.nassaucollege.nl



Gouden Handjes is bedoeld voor kinderen van de basisschool, die na 
groep 8 vermoedelijk instromen op niveau Basisberoeps of Kaderberoeps. 
We bieden ze de extra ondersteuning, die ze nodig hebben om een goede start 
te maken op het VO. Tijdens de lessen op Penta gaan ze zelf praktisch aan de slag. 
De kinderen wennen aan de nieuwe school en de kinderen en docenten leren 
elkaar alvast kennen.
Door de praktijkgerichte vakken neemt de motivatie voor het onderwijs toe.

Programma Gouden Handjes

Het programma begint in mei 2022 voor de kinderen van groep 7 met een introductie 
en loopt door tot het einde van groep 8.

 
Groep 7 (schooljaar 2021-2022): 

Direct na de meivakantie organiseren we op Penta een rondleiding voor ouders en 
leerlingen van groep 7. 
In juni worden de kinderen nog twee keer uitgenodigd op Penta. Ze krijgen dan intro-
ductielessen in een groep van maximaal 15 kinderen. 

Groep 8 (schooljaar 2022-2023): 

Na de herfstvakantie in 2022 komen de kinderen onder schooltijd ongeveer 1 keer 
per 2 weken voor een ochtend of middag naar Penta om lessen te volgen binnen de 
verschillende Vakcolleges van Penta.
Gedurende het schooljaar worden alle 5 Vakcolleges doorlopen.

IKC Plateau

IKC Plateau heeft in samenwerking met het Dr. Nassau College een uniek aanbod 
gerealiseerd voor leerlingen in de groepen 7 en 8, die affiniteit hebben met 
praktische beroepen. We noemen dit het ‘Gouden Handjes’ arrangement. 
Het is bedoeld voor de leerlingen met uitstroomprofiel VMBO basisberoeps of 
kaderberoeps. Deze leerlingen volgen ongeveer twee wekelijks op het Dr. Nassau 
College (locatie Penta) praktijkgerichte Vakcollege-lessen. Met het ‘Gouden Handjes’ 
arrangement komen wij beter tegemoet aan de onderwijsbehoeften van een 
specifieke groep leerlingen in de bovenbouw van de basisscholen. 
De ervaringen zijn positief: leerlingen zijn meer gemotiveerd om onderwijs te 
volgen en worden goed voorbereid op de overstap naar het voortgezet onderwijs. 

Penta

Penta is een school, die als motto heeft: Samen slagen! 
Dat betekent niet alleen een diploma, maar ook een plek waar je je thuis voelt 
en waar oog en ruimte is voor alle talenten van kinderen. 
Penta biedt vmbo-onderwijs.
 

Doel

Voor sommige kinderen is in groep 7 van de basisschool duidelijk dat de 
overstap naar het voortgezet onderwijs lastig zal zijn. Wellicht geldt dit ook 
voor uw zoon of dochter. 
Het kan bijvoorbeeld zijn dat uw kind:
-     angstig of onzeker is
-     kwetsbaar en sociaal wat teruggetrokken is
-     sociaal onhandig is
-     op de basisschool weinig gemotiveerd is voor het leren en voor schoolse zaken
-     graag praktisch bezig is

Voor deze kinderen hebben we de mogelijkheid om deel te nemen aan de Gouden 
Handjes-groep.
 


