
Overzicht voorlichtings-
avonden en open dagen

Weet jij al waar jij jouw schooltijd 

door gaat brengen?

24 november Informatieavond 
 ouders groep 8 
2 februari Open dag  
17 februari Inloopavond ouders en leerlingen 
 groep 8 en zij-instromers
Op bovenstaande data krijgt u ook informatie over de Tienerschool

• Breed onderwijsaanbod: 
 mavo/havo t/m gymnasium
• Eigentijds en toekomstgericht onderwijs
• Ontmoetingsschool
• Talentontwikkeling

• Breed onderwijsaanbod: 
 vmbo t/m gymnasium en lwoo
• Kleinschalig
• Talentontwikkeling
• Aandacht voor digitale vaardigheden

Prof. ter Veenstraat 5 en 6 Emmeloord  •  0527 - 635950  •  www.zuyderzeelyceum.nl Riensingel 2 Lemmer  •  0514 - 561387  •  www.zuyderzeelyceum-lemmer.nl

Als VariO Onderwijsgroep willen wij onze leerlingen in een uitdagende omgeving optimaal 

voorbereiden op hun toekomst. De persoonlijke ontwikkeling, maar ook het geluk staat 

centraal. Wij willen dat elke leerling zijn eigen talenten kent en weet hoe hij of zij deze zijn 

hele leven lang in kan zetten. Dit doen wij door middel van zelfreflectie, kritisch denken en 

blijvend leren. 

Elke leerling is bij ons speciaal, de verschillen in het onderwijsaanbod onderstrepen dit.

De naam VariO past goed bij de verschillende onderwijsvormen die wij bieden (VARIatie  

binnen onze Onderwijsgroep). Onze scholen en locaties zijn verschillend en geven elk op 

eigen wijze, maar binnen de kaders van VariO, zelf vorm aan hun identiteit. 

Op onze scholen werken professionele, betrokken docenten en onderwijsondersteunende 

medewerkers. Zij spelen in op wat de leerling nodig heeft en leveren ieder op hun eigen 

manier een bijdrage aan persoonlijke groei. Leren gebeurt op onze locaties altijd en overal. 

Binnen de scholen van VariO Onderwijsgroep kun je, onder begeleiding, gemakkelijk door-

stromen naar één van onze andere scholen en/of een naastgelegen niveau. 

VariO Onderwijsgroep bestaat uit:

• Bonifatius mavo, een katholieke categorale mavo in Emmeloord, (g)tl

• Caleido, onderwijs voor anderstaligen in Emmeloord en Lemmer

• Vakcollege Noordoostpolder, basis- en kaderberoepsgericht onderwijs in    

 Emmeloord (samenwerkingsschool met het Emelwerda College)

• X-tuur, zelfsturend voortgezet onderwijs in Emmeloord

• Zuyderzee Lyceum Emmeloord, openbare scholengemeenschap 

 voor voortgezet onderwijs vmbo tl t/m gymnasium

• Zuyderzee Lyceum Lemmer, openbare scholengemeenschap 

 voor voortgezet onderwijs vmbo bb t/m gymnasium en lwoo

Volg de scholen via de websites en social media.

VariO Onderwijsgroep

Bonifatius mavo | Caleido ISK | X-tuur | Zuyderzee Lyceum Emmeloord en Lemmer | Vakcollege NOP

‘Samen maken wij de 
school van, voor en met 

de leerlingen’

10 november Voorlichtingsavond
 leerlingen (groep 7 en) 8
3 februari  Open dag (hele dag) 
16 februari  Inloopavond ouders en leerlingen   
 groep 8 en zij-instromers 

Emmeloord

VariO verbindt onderwijs

Emmeloord

*Data onder voorbehoud van wijzigingen.



Nagelerweg 4 Emmeloord  •  0527 63 59 80  •  www.x-tuur.nl

Je toekomst in éigen hand!

 Voor ieder kind een leerroute op maat
 Persoonlijke begeleiding van coaches
 Leren in en buiten de school in 

  vakoverstijgende projecten
 Voor leerlingen met mavo-, 

  havo- of vwo-advies

Prof. Lorentzstraat 3 Emmeloord  •  0527 613 469  •  www.bonifatius.nl Nagelerweg 4 Emmeloord   •  Lennastraat 14 Lemmer  •  www.caleido-isk.nl Espelerlaan 70 Emmeloord  •  0527 634588  •  www.vakcollegenoordoostpolder.nl

 Vmbo theoretische en 
 gemengde leerweg

 Overzichtelijke school
 Voortreffelijke 

 leerlingenzorg
 ITTL, T&T en E&O 

• Onderwijs voor anderstaligen 
• Specialist in het aanleren van de 
 Nederlandse taal
• Aandacht voor de leefomgeving
• Doorstromen op eigen niveau

• Voor leerlingen met praktisch talent
• Techniek, economie & ondernemen, 
 zorg en welzijn
• Persoonlijke aandacht en begeleiding
• Ontwikkelen in doorlopende leerlijn

Houd onze website in de gaten 

voor inloopmomenten en leuke 

activiteiten binnen onze school!

Uiteraard bent u altijd welkom.

(G)TL doe je 
op de
Boni

22 november  Voorlichtingsavond 
 leerlingen en ouders groep 8
31 januari  Open dag 
14 februari  Inloopavond 
 nieuwe leerlingen en ouders 

17 november  Voorlichtingsavond 
 leerlingen en ouders groep 8 
1 februari  Open dag
1 maart  Inloopavond ouders en leerlingen 
 groep 8 en zij-instromers

23 november  Voorlichtingsavond 
 leerlingen en ouders groep 8 
19 januari  Open dag
16 februari Inloopavond ouders en leerlingen   
 groep 8 en zij-instromers (onder voorbehoud)
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