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  Dorenweerd College,   
  aandacht voor jouw talent!  
Het is een spannende tijd voor uw zoon of dochter: de middelbare schooltijd staat voor de deur! 
Binnenkort maakt u samen met uw kind de keuze voor een school binnen het voortgezet onderwijs. 
Een belangrijke beslissing, want het gaat over de toekomst van uw kind. 

Uiteraard wilt u de beste school uitkiezen. En die keuze is voor iedereen anders. Het gaat er om dat 
uw kind op een school terechtkomt die bij hem of haar past. Een school waar goed onderwijs wordt 
gegeven natuurlijk, maar ook een school waar uw kind kan groeien en ontwikkelen. Met aandacht voor 
zijn of haar individuele talenten. Zodat uw kind uiteindelijk vastberaden de vleugels uit kan slaan om 
zijn of haar ambities waar te maken. 

In deze brochure leest u alles over het onderwijs, de begeleiding en de resultaten op het Dorenweerd 
College. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met Amber Hiemstra, afdelingsleider brugklas:

   a.hiemstra@dorenweerd.nl

© Dorenweerd College 2020 

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.
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Voor brugklasleerlingen is de overgang van de basisschool naar de 
middelbare school vaak spannend. Logisch ook; na acht jaar je vertrouwde 
school verlaten, is een hele overgang.  
Op het Dorenweerd College vinden we het erg belangrijk dat leerlingen 
zich meteen op hun gemak voelen. We doen er dan ook alles aan om 
de overstap zo soepel mogelijk te laten verlopen. Bijvoorbeeld door 
de kennismakingsmiddag in juni, waarbij uw zoon of dochter nieuwe 
klasgenoten en de mentoren al voor de zomervakantie leert kennen. 

tto-vwo

Wetenschappelijk onderwijs (wo)Hoger beroeps- 
onderwijs (hbo)

Middelbaar beroeps-
onderwijs (mbo)

tto-vwo-brugklas

vwo

vwo- 
brugklas

havo
mavo

havo/vwo-brugklasmavo/havo-brugklas

   Overstap van primair  
   naar  voortgezet onderwijs:  
   Laat je talent groeien! 

  Gerichte begeleiding  
Goede en adequate begeleiding is in onze ogen 
noodzakelijk om ervoor te zorgen dat  
leerlingen het beste uit zichzelf kunnen  
halen. We begeleiden leerlingen daarom  
zowel individueel als in groepsverband. We 
ondersteunen hen bij het leren en op sociaal-
emotioneel vlak. Met name in de brugklassen  
besteden we ook veel aandacht aan het  
versterken van het groepsgevoel binnen de klas. 

  Mentoraat  
Iedere leerling op het Dorenweerd College heeft een 
mentor. In de brugklas zijn er zelfs twee mentoren 
per klas. De mentoren kunnen de brugklasleerlingen 
daardoor intensief begeleiden en coachen. Zo leiden 
we de overstap van de basisschool naar de middelbare 
school in goede banen en krijgen de kersverse 
brugklassers de aandacht die ze verdienen. 

De mentor is het eerste aanspreekpunt. Voor de 
leerlingen, maar ook voor u als ouder. De mentor 
spreekt de leerlingen regelmatig en houdt hun 
voortgang bij. Elke week staan er twee mentoruren op 
het rooster. Tijdens deze lessen traint de mentor de 
leerlingen onder andere in studievaardigheden zoals 
leren leren, leren plannen en reflecteren. 

  Structuur en Veiligheid  
Wij zijn ervan overtuigd dat een veilig leefklimaat een voorwaarde is om goed te kunnen leren. Op 
het Dorenweerd College vinden we het daarom heel belangrijk dat leerlingen zich thuis voelen, zich 
gekend en erkend weten en het gevoel hebben dat ze erbij horen. Deze waarden zijn kenmerkend 
voor onze kleinschalige school waar we werken vanuit contact. We leren onze leerlingen omgaan 
met verschillen in grenzen en in normen en waarden, zodat iedereen zich veilig voelt. 

Om de goede sfeer op school te waarborgen, hanteren we op het Dorenweerd College duidelijke 
regels. Zo is er een pestprotocol ter voorkoming van pestgedrag en besteden we tijdens 
mentoruren regelmatig aandacht aan actuele thema’s, zoals social media.

  Ons onderwijs:  mavo, havo en (tweetalig) vwo   
Op het Dorenweerd College verzorgen we lessen op drie onderwijsniveaus: mavo (oftewel 
vmbo-t), havo en (tweetalig) vwo. Met een basisschooladvies op mavo-, havo- of vwo-niveau 
kan uw zoon of dochter toegelaten worden op het Dorenweerd College.

Het Dorenweerd College kent de volgende vier typen brugklassen:
• een mavo/havo-brugklas;
• een havo/vwo-brugklas; 
• een vwo-brugklas;  
• een tto-brugklas (tweetalig vwo).  
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De 4 onderwijsstromen  
van het Dorenweerd 

JoasJoas

Björn Björn 

“De introductiedagen waren h
eel vet!” 

“De introductiedagen waren h
eel vet!” 

SteijnSteijn

  In het eerste leerjaar hebben de leerlingen     . 
  maar liefst 4 uur bewegingsonderwijs.    . 

  Op mavo kan je examen in     . 
  bewegingsonderwijs doen.    .
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 Onze mavo-opleiding 
Mavo staat voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs. Deze opleiding wordt 
ook wel vmbo-t genoemd en duurt vier jaar. De mavo bereidt leerlingen voor op een 
vervolgopleiding op mbo (middelbaar beroepsonderwijs) of havo (hoger algemeen 
voortgezet onderwijs). Op het Dorenweerd College volgen de leerlingen tot en met het 2e 
leerjaar allemaal dezelfde vakken. Daarna zijn er verschillende keuzemogelijkheden. In 
3 mavo leggen leerlingen een accent op sport (LO2), taal (Cambridge Engels) of techniek 
(NASK 1, 2). Leerlingen kiezen na het derde leerjaar uit één van de vier profielen:  
Zorg & Welzijn, Techniek, Groen of Economie.  
Ook kan de leerling zijn of haar opleiding na de mavo vervolgen in 4 havo.

 Mavo op het Dorenweerd betekent… 

• werken met verschillende didactische werkvormen en daardoor steeds vaker les op maat; 

• veel aandacht voor vervolgopleidingen en beroepen binnen ons loopbaantraject (LOB); 

• leren reflecteren op de studiehouding en het leerproces;  

• de kans om een Cambridge certificaat voor Engels te halen in 3 mavo; 

• verschillende keuzemogelijkheden voor de creatieve vakken in 3 mavo;

• de mogelijkheid om lichamelijke opvoeding als examenvak te kiezen; 

•  een succesvolle aansluiting op 4 havo, doordat leerlingen een portfolio maken 

en een doorstroomprogramma volgen; 

•  deelnemen aan minstens één buitenlandexcursie of taalreis;

• veel vakoverstijgende projecten, met name op het gebied van internationalisering. 



 Onze havo-opleidingi
Havo staat voor hoger algemeen voortgezet onderwijs. Een havo-opleiding 

duurt vijf jaar. Op het Dorenweerd College volgen de leerlingen tot en met  
3 havo allemaal dezelfde vakken. 

Aan het einde van het derde leerjaar kiest de leerling één van de vier 
profielen: Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij,  

Natuur & Gezondheid of Natuur & Techniek. Vanaf het vierde leerjaar 
volgt de leerling het betreffende keuzepakket. Op het havo bereiden 

we leerlingen voor op een vervolgopleiding op het hbo (hoger 
beroepsonderwijs). Leerlingen met een havo-diploma kunnen doorstromen 

naar het mbo of hbo, maar ook naar 5 vwo.

 Havo op het Dorenweerd betekent…. 

• aandacht voor zelfreflectie, bijvoorbeeld door te reflecteren op gemaakte toetsen;
• differentiatie in de klas, waardoor er meer aandacht is voor het niveau van de leerling;

• een doorlopende leerlijn van het mentoraat, met goede persoonlijke begeleiding door betrokken mentoren;
• aandacht voor vervolgopleidingen en beroepen binnen ons loopbaantraject (LOB);

• verschillende vakoverstijgende projecten, bijvoorbeeld tijdens de Week Ander Onderwijs;
• mogelijkheden om kennis te verbreden of te verdiepen, bijvoorbeeld tijdens de talenturen in de bovenbouw;

• de mogelijkheid voor alle leerlingen om examen te doen in de creatieve vakken muziek of tekenen;
• een goede voorbereiding op het centrale examen;

• een goede voorbereiding op het hoger beroeps-onderwijs, door het ontwikkelen van 
vakoverstijgende vaardigheden.

ChelseyChelsey

LeleruLeleru

“Ik heb n
u al supe

r goede  

“Ik heb n
u al supe

r goede  

vriendinne
n en ik v

oel me thuis op
 het 

vriendinne
n en ik v

oel me thuis op
 het 

Dorenweerd
 College” 

Dorenweerd
 College” 

DonnaDonna
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     De gemiddelde eindexamen cijfers havo  
     liggen al jaren ruim boven  
     het landelijk gemiddelde! 



  Op het Dorenweerd wordaaa  
  je uitgedaagd kritisch te denkenaaa   

  en te reflecteren op je werk.aaa  
  De docenten dagen je uit!aaa  

 Onze vwo-opleiding 
Vwo staat voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Een vwo-opleiding duurt zes jaar. 
Op het Dorenweerd College volgen de leerlingen tot en met 3 vwo allemaal dezelfde vakken (behalve 
als je extra Latijn kiest). De onderbouw (leerjaar 1, 2 en 3) is erop gericht om de leerlingen een 
brede basis mee te geven in alle vakken. In de bovenbouw van het vwo (leerjaar 4, 5 en 6) volgen 
leerlingen de vakken Nederlands, Engels, maatschappijleer, rekenen, culturele kunstzinnige vorming, 
lichamelijke opvoeding en een tweede vreemde taal (Frans of Duits). Daarnaast maken de leerlingen 
een keuze uit een breed aanbod aan vakken: het zogenaamde profiel. 
Aan het einde van het derde leerjaar kiezen de leerlingen één van de vier profielen:  
Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid of Natuur & Techniek. 
Vanaf het vierde leerjaar volgt de leerling het gekozen profiel en minimaal één keuzevak. Op het vwo 
bereiden we onze leerlingen voor op het wetenschappelijk onderwijs; de universiteit, maar je kunt ook 
uitstekend doorstromen naar een HBO opleiding.

 Vwo op het Dorenweerd betekent: 

•  werken aan een zelfstandige houding en verantwoordelijkheid leren nemen;

•  vaardigheden als samenwerken, kritisch denken en onderzoeken ontwikkelen;

•  deelnemen aan verschillende Olympiades en debatten;

•  de mogelijkheid om wiskunde-D te volgen in samenwerking met de universiteit;

•  de mogelijkheid om tijdens de talenturen in 4 vwo een aantal lessen op de universiteit te volgen;

•  de mogelijkheid om een Goethe-certificaat te halen voor Duits of DELF-scolaire voor Frans;

•   de mogelijkheid om artistieke talenten te ontwikkelen door onder andere te kiezen voor de examenvakken muziek en 

tekenen, de vooropleiding van Artez te volgen en deel te nemen aan de schoolmusical;

•  veel aandacht voor vervolgopleidingen en beroepen binnen ons loopbaantraject (LOB).

JortJort

SamuelSamuel

“De mentoren en docenten zijn erg
 

“De mentoren en docenten zijn erg
 

aardig op het Dorenweerd” aardig op het Dorenweerd” 

PieterPieter
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MarjoleinMarjolein

    Tweetalig vwo:  
    staat voor onderwijs  
    waar jij de wereld kunt ontdekken!  

 Onze tweetalige vwo-opleidingi  
Bij de tweetalige vwo-richting (tto) volgen leerlingen dezelfde vakken als andere vwo-leerlingen, 

alleen wordt 75% van de lessen in de onderbouw in het Engels gegeven. 
Leerlingen op het tto volgen in de onderbouw ook het vak Global 

Perspectives, een vak dat leerlingen uitdaagt naar de internationale 
wereld te kijken. Aan het einde van klas 3 behalen de  

leerlingen een tto-certificaat.
Naast het vwo-diploma behalen tto-leerlingen ook het International 

Baccalaureate-certificaat English. Dit vergroot de kans om 
toegelaten te worden tot (internationale) universiteiten. Aan het einde 

van het derde leerjaar kiezen de leerlingen  
één van de vier profielen: Cultuur & Maatschappij,  

Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid of Natuur & Techniek. 
Vanaf het vierde leerjaar volgt de leerling het gekozen profiel. Naast hun profiel, volgen de 

leerlingen in het tto de niet-examen vakken in het Engels en hebben ze  
het vak Theory of Knowledge.

 Tweetalig vwo op het Dorenweerd betekent: 

• ruim twintig lesuren per week in het Engels, dus werken aan een uitstekende Engelse taalbeheersing;

• een certificaat van de Cambridge University aan het einde van het derde leerjaar;

• een driejarig, internationaal georiënteerd ‘pre-academisch curriculum’ in de bovenbouw;

• activiteiten en reizen gericht op internationale uitwisseling en ontwikkeling;

• stages in het buitenland en bezoeken aan Engelstalige bedrijven en instellingen;

• werken met het ASK-model; monitoring van houding, vaardigheden en kennis;

• unieke doorstroomkansen voor de universiteit en het (internationale) bedrijfsleven.

YannickYannick
“Ik vind het 

leuk dat ik 
steeds  

“Ik vind het 
leuk dat ik 

steeds  

een ander va
k heb” 

een ander va
k heb” 

YannickYannick
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 Brugklasafdeling 
Iedere mentor op het Dorenweerd College is lid van het afdelingsteam. Elke week 
komen de brugklasmentoren bij elkaar om de leerlingen te bespreken.  
Zo volgen we de ontwikkeling van de brugklassers op de voet en kunnen we tijdig 
hulp inzetten, mocht dit nodig zijn. Het afdelingsteam is verantwoordelijk voor 
de begeleiding, ondersteuning en onderwijsontwikkeling binnen de afdeling. Het 
brugklasteam wordt geleid door de afdelingsleider, Amber Hiemstra.

 Ons aanbod 

  Brede algemene vorming  
Op het Dorenweerd College kiezen we bewust voor een brede algemene vorming voor 
alle leerlingen. Zowel tijdens de reguliere lessen als tijdens buitenroosteractiviteiten 
leiden we leerlingen breed op aan de hand van actuele thema’s. Leerlingen kiezen in 
de onderbouw nog niet voor één bepaalde richting. In plaats daarvan maken zij kennis 
met een verscheidenheid aan vakken en thema’s. In de bovenbouw krijgen leerlingen de 
ruimte om hun eigen weg te kiezen en vakken en activiteiten te kiezen die aansluiten bij 
hun talenten en interesses. 

  Reguliere vaklessen 
De overheid heeft centraal vastgesteld wat leerlingen in de eerste jaren van het 
voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Elke leerling volgt in de brugklas 
daarom dezelfde vakken. Op het rooster staan: Nederlands, Engels, Frans, 
geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, biologie, levensbeschouwelijke vorming, 
tekenen, muziek, handvaardigheid en lichamelijke opvoeding. Daarnaast geven we op 
het Dorenweerd College in de onderbouw de vakken rekenen en taal. Zo zorgen we 
ervoor dat leerlingen de kennis die zij op de basisschool hebben opgedaan, kunnen 
uitbreiden.

  Aandacht voor talent  
We stimuleren leerlingen om hun passie en talenten te ontdekken en te ontwikkelen. 
Daarom organiseren we een breed scala aan activiteiten voor alle leerlingen. Binnen 
én buiten de vaklessen. We onderscheiden daarbij verschillende themagebieden. Een 
greep uit de mogelijkheden:
 
•  Kunst & Cultuur: musical, kunstendag, talentavond, eindexamenvak tekenen en 

muziek in samenwerking met ArtEZ; 
•  Sport & Bewegen: schoolvoetbalteam, schoolvolleybalteam, schoolhockeyteam, 

schooltennisteam, eindexamen LO (lichamelijke opvoeding) op de mavo, ski- en 
schaatsdag brugklassen, in- en outdoor sportdag; 

•  Internationalisering: e-twinning (e-mail contacten met andere scholen), excursies naar 
het buitenland (bijvoorbeeld naar Berlijn), internationale uitwisselingen (bijvoorbeeld 
met een school uit Finland), taalreizen naar Frankrijk, Duitsland en Ierland, expeditie 
(bijvoorbeeld naar Zuid-Afrika); 

•  Politiek & Maatschappij: Airborne-herdenking, Battlefieldtour, Jeugdgemeenteraad,  
Op weg naar het Lagerhuis, Model United Nations; 

•  Bèta & Olympiade: sciencedagen, (inter)nationale wedstrijden op gebied van wiskunde 
(Kangoeroe), biologie, natuurkunde, scheikunde en aardrijkskunde (Olympiades).

  Bijzondere onderwijsvormen  
Om lesuitval in de loop van het schooljaar zoveel mogelijk te beperken, organiseren 
we een belangrijk deel van de buitenroosteractiviteiten in de zogenaamde Week Ander 
Onderwijs (WAO). Elk schooljaar zijn er twee van deze weken. Tijdens de WAO is er veel 
ruimte voor bijzondere projecten en vernieuwende onderwijsvormen. 

7
7,3
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leerlingen leerlingen leerlingen
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  Onze resultaten   
  Hoe doen we het?  
Op het Dorenweerd streven we naar continue verbetering. 
Opbrengstgericht werken is onderdeel van onze aanpak. Zo 
werken we systematisch en doelgericht aan het verbeteren van 
de onderwijsprestaties. 

Als school bereiden we leerlingen natuurlijk niet alleen voor op hun 
eindexamen. De resultaten zijn een wezenlijk onderdeel van het 
onderwijs, maar we vinden dat onderwijs ook gaat over kansen 
geven, persoonlijke ontwikkeling en aandacht voor talent. 

Onderwijs heeft als taak jonge mensen te leiden en begeleiden 
in hun weg naar volwassenheid, zodat zij hun weg in het 
vervolgonderwijs en de maatschappij met succes kunnen 
voortzetten. Vanuit onze visie zoeken we telkens de balans tussen 
enerzijds een efficiënte leerroute met hoge opbrengsten, en 
anderzijds kansen voor leerlingen om op een hoger niveau uit te 
komen dan het advies van de basisschool. 

*Kijk voor meer informatie over de resultaten op:  
www.scholenopdekaart.nl

  Er zijn volop mogelijkhedenxxxx 
  om je te ontwikkelenxxxx 

  op het Dorenweerd Collegexxxx
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  Aanmelding en toelating   
  Keuze gemaakt? 
We vinden het belangrijk dat u uw kind persoonlijk voor de brugklas komt aanmelden. Het gaat 
tenslotte om een belangrijke stap in zijn of haar leven. Aanmelden kan tijdens de aanmeldingsavond 
op donderdag 11 maart 2021 (17.00-20.00 uur), in de aula van onze school. Kijk op onze website 
voor de benodigde documenten voor aanmelding. 
Kunt u echt niet komen op deze avond, dan kunt u het aanmeldingsformulier na de 
aanmeldingsavond persoonlijk bij de school inleveren. Het aanmeldingsformulier vindt u op onze 
website onder Groep 8 > Aanmelding. De einddatum voor aanmelding bij scholen voor voortgezet 
onderwijs is 15 maart 2021. Het is de bedoeling dat u bij de aanmelding aangeeft of uw zoon of 
dochter extra ondersteuning nodig heeft in het kader van Passend Onderwijs. 

  Toelatingsprocedure  
Het basisschooladvies is leidend voor plaatsing op de middelbare school. Om toegelaten te worden 
tot het Dorenweerd College moet de leerling een vmbo-t- (mavo), havo- of vwo-advies hebben. 
Leerlingen met een advies vmbo-basisberoeps, vmbo-kaderberoeps of vmbo-gemengde leerweg 
kunnen niet op het Dorenweerd College terecht. 

Wij berichten de basisscholen welke leerlingen bij ons zijn aangemeld en vragen de betreffende 
basisschool het onderwijskundig rapport en eventueel aanvullende informatie digitaal toe te sturen. 
De toelatingscommissie buigt zich na ontvangst van het onderwijskundig rapport en de bijlagen over 
de aanmelding. Daarna ontvangt u een brief waarin staat of uw kind is toegelaten tot onze school. 
Er zijn dan drie groepen leerlingen over: toegelaten, toegelaten met extra ondersteuning en niet 
toegelaten. In dat laatste geval wordt u direct geïnformeerd. 

Wanneer de uitslag van de eindtoets een hoger advies aangeeft, 
kunt u aan de basisschool vragen het schooladvies bij te stellen. 
De basisschool is hier niet toe verplicht. Het Dorenweerd College 
conformeert zich altijd aan het advies van de basisschool. 

  Plaatsing  
Nadat de uitslag van de eindtoets bekend is, plaatst 

de plaatsingscommissie de leerling in één van de 
brugklastypes op het Dorenweerd College:

•  mavo-advies: mavo/havo-brugklas 
• havo-advies: havo/vwo-brugklas  
• vwo-advies: vwo-brugklas of tto-brugklas

YannickYannick

  Kwaliteitszorg  
  en samenwerking  

  Samenwerking met leerlingen  
Leerlingen worden op verschillende manieren betrokken bij de kwaliteitszorg. Door 
middel van een enquête vragen we leerlingen bijvoorbeeld om feedback te geven op 
de lessen van docenten. Ook vullen leerlingen een tevredenheidsonderzoek in over de school. Bovendien heeft 
elke klas twee leerlingenvertegenwoordigers die meepraten over uiteenlopende zaken, van schoolregels tot de 
inrichting van het gebouw. Ook kent de MR een leerlingengeleding die kan adviseren over het schoolbeleid. Tot 
slot nemen leerlingen zitting in de sollicitatiecommissie voor te benoemen docenten en hebben ook daar hun 
inbreng. 

  Driehoeksgesprek  
We laten leerlingen zelf aan het woord in een driehoeksgesprek tussen de mentor en ouders. Leerlingen bereiden, 
met de mentoren, een 10 minutengesprek voor waarin ze de rapportperiode reflecteren, persoonlijke doelen 
stellen en een plan van aanpak definiëren. Uiteraard wordt de leerling hier in begeleid door de mentor. 

  Samenwerking met ouders  
We hechten veel waarde aan goed contact met ouders. Als ouder kunt u direct contact opnemen met de mentor 
van uw zoon of dochter. Tijdens de 10 minutengesprekken kunt u ook met vakdocenten in gesprek. Op het 
Dorenweerd College hebben we een actieve ouderraad die onder andere thema-avonden organiseert. Uiteraard 
nemen ouders ook zitting in de MR.

  Zorgstructuur 
  Individuele ondersteuning waar nodig  
Op het Dorenweerd willen we leerlingen ondersteunen wanneer zij in hun ontwikkeling worden belemmerd door 
leer- en/of sociaal-emotionele problemen. Op gebied van de cognitieve ontwikkeling bieden we onder andere 
ondersteuning aan bij dyslexie en dyscalculie. Voor problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling, bieden we 
ondersteuning met een training sociale vaardigheden en een faalangstreductietraining. 

  Warme overdracht  
Om de ondersteuningsbehoefte van de leerling zo goed mogelijk af te stemmen, voeren we persoonlijke 
overdrachtsgesprekken met de leerkrachten van groep 8. In dat gesprek komt ook aan bod welke hulp en 
ondersteuning de leerling op de basisschool heeft gehad. Wij proberen hier zoveel mogelijk op aan te sluiten.

MelanieMelanie         Stilstaan bij de leerling  

        zodat zij zich gezien en  

        gesteund voelt.  
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JoasJoas

  Meer weten?  
Heeft u naar aanleiding van deze brochure vragen of 
heeft u behoefte aan een persoonlijk gesprek?  
Neem dan gerust contact op met  
Amber Hiemstra (afdelingsleider brugklas). 
 
 a.hiemstra@dorenweerd.nl 
 026  339 70  30

  Heeft u vragenaaa  
  of wilt u een persoonlijke afspraak?aaa

    026 339 70 30aaa

JortJort

“Ik ben blij dat ik v
oor deze 

“Ik ben blij dat ik v
oor deze 

school heb gekozen, h
et voelt goed 

school heb gekozen, h
et voelt goed 

als ik daar loop”als ik daar loop”

Sterre LiefSterre Lief
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Dorenweerd College, Dalweg 5, 6865 CZ Doorwerth
www.aandachtvoorjouwtalent.nl
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Ontdek nog meer over het Dorenweerd  
op aandachtvoorjouwtalent.nl 
Mis vooral onze levende plattegrond niet!

Op de foto: Stijn


