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Pak zelf  
de regie

Op De Ring leren wij je na te denken over

je toekomst, voor nu en straks. Wat vind je

belangrijk? Wat wil je bereiken? En wat heb je

daarvoor nodig? Wanneer jij verantwoordelijk

bent voor je eigen ontwikkeling, heb je meer

kans dat je je doelen bereikt. Vanaf de brugklas

houd je daarom een digitaal portfolio bij. Zo heb

je een goed beeld van je ontwikkeling en pak je

zelf de regie.

Kies je  
eigen rooster

Op De Ring werken we met een flexibel

lesrooster. Wat betekent dat? Je volgt iedere 

dag het rooster van je klas, maar daarnaast maak 

je wekelijks een aantal persoonlijke keuzes. Je 

kiest extra vakuren wanneer je een vak moeilijk 

vindt en extra ondersteuning nodig hebt. Of je 

zoekt juist naar verdieping of uitdaging. Je 

moet een aantal van deze uren kiezen, maar 

welke dat zijn, bepaal jij.

Als je op school wilt werken aan opdrachten of

projecten, dan kies je voor werkuren.

Wanneer je je talent wilt ontdekken en wilt

verdiepen in een vaardigheid of thema, dan kies

je voor talenturen. Je stelt dus zelf een deel van

je lesrooster samen.

Je coach begeleidt jou bij het maken van je

keuzes. Je kunt je keuzes zelf online invullen.

Zo weten jij, je ouders en je coach precies waar

je mee bezig bent.

Leren doe je 
niet alleen op 
school

Op school leer je veel, maar buiten school

ook! Voorbeelden? Ouders en bedrijven uit

de techniek en industrie laten je kennismaken

met hun werk en de uitdagingen waarmee zij

te maken hebben.

En: De Ring organiseert debatwedstrijden, zowel

tussen leerlingen van onze school als tussen

scholen onderling. Ook zijn er bijna elk leerjaar

excursies naar musea, theater of een stad.

Dat is natuurlijk heel leerzaam, maar ook erg 

gezellig!

Goed,  
beter, best

Kies je voor De Ring, dan kies je voor goed

onderwijs. Dat vinden wij niet alleen, maar ook

de Onderwijsinspectie is al jaren tevreden over

onze resultaten. Wij werken er elke dag hard aan

om ons onderwijs te verbeteren. We willen graag

de beste zijn.

Wat past  
bij jou?

Jij bent volop in ontwikkeling! In de brugklassen

van De Ring helpen wij je waar dat nodig is

en dagen wij je uit waar dat kan. Het advies

van je basisschool is belangrijk bij je plaatsing

in de juiste brugklas. Er is altijd een brugklas

die aansluit bij jouw mogelijkheden: mavo/

havo, havo/atheneum, of atheneum. Voor alle

brugklassen geldt dat je deze kunt aanvullen met

de keuze voor The International Stream. Dan kies 

je voor een jaar bijvoorbeeld voor extra Engels of 

Spaans en het vak Global Perspectives.

Tijdens het eerste jaar leren wij jou goed kennen

en weten wij welk niveau vanaf de tweede klas

bij jou past: mavo, havo of atheneum.

De Ring is er  
voor iedereen

Op De Ring kun je zijn wie je bent. Wij leren

je dat je niet hetzelfde hoeft te zijn om

gelijkwaardig te zijn. Op onze school is plaats 

voor alle leerlingen van alle basisscholen met 

minimaal een mavoadvies.

Welkom!

Ontdek  
je talent

Jij kunt meer dan je denkt en wij helpen je 

graag om je talenten te ontdekken.

Hoe? Met uitdagende talenturen, die je alleen

op De Ring kunt kiezen. Er zijn verschillende

thema’s en onderwerpen, zodat er altijd iets bij

zit dat jij leuk vindt.

Bij onze talenturen moet je denken aan:

filosofie, modeontwerpen en maken, 

debatteren, keramiek, media & design, 

bootcamp, boksen, Sh’bam en nog véél meer.

School is  
een feestje!

Wij vinden hard ontspannen net zo belangrijk

als hard werken. Daarom zijn er op De Ring

ook veel leuke dingen te doen. Zo is K’68 de

succesvolle leerlingenvereniging van onze

school. Je hebt vast wel eens gehoord van

de populaire paintparty, schuimfeesten of

summervibes die er op onze school worden

georganiseerd. Dat is het werk van K’68.

Lekker  
vertrouwd

Je voelt je snel thuis op De Ring. Als brugklasser 

heb je namelijk je eigen deel in het gebouw! 

Samen met andere nieuwe brugklassers kun 

je daar rustig wennen aan je nieuwe school.

Er werken mensen die begrijpen hoe jij in 

elkaar zit, waaraan je behoefte hebt en 

hoe je het beste begeleid kunt worden. 

In de brugklasafdeling van De Ring 

maak je de beste start!

De extra’s 
van De Ring

Je hebt in deze folder al heel veel over De Ring 

van Putten kunnen lezen, maar er is nóg meer.

Op De Ring kunnen bovenbouwleerlingen 

havo en vwo een eigen bedrijf beginnen met 

de  VECON Business School. Verder zijn wij een 

‘WON-school’, waardoor we leerlingen goed 

kunnen voorbereiden op een wetenschappelijke 

vervolgopleiding.

Omdat De Ring van Putten verbonden is 

aan UNESCO kunnen wij deelnemen aan 

verschillende internationaliseringactiviteiten 

en kun je een échte wereldstudent worden.  

Bovendien beginnen we dit schooljaar met een 

opleiding tot hypotheekadviseur. 

Het kan
allemaal
op De Ring!
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Ontdek de   

Nieuwe Ring! Sneak Preview
Alvast meer weten over het onderwijs op De Ring? Kom naar 

onze Sneak Preview! Kijk op de website hoe je je hiervoor 

kunt aanmelden. De Sneak Preview is op dinsdagmiddag en 

-avond 17 november 2020.

Topklas
Kennismakingslessen op een aantal woensdagmiddagen voor 

leerlingen die een atheneumadvies van de basisschool krijgen. 

Meedoen? Vraag het aan je meester of je juf, of kijk op onze 

website.

Minilessen
Basisscholen komen in januari 2021 langs om een ochtend of 

middag mee te lopen.

Extra minilessen 
Voor leerlingen die niet met de basisschool zijn langs 

geweest: woensdagmiddag 10 februari 2021.

Kijk op de website hoe je je hiervoor kunt aanmelden

Open Huis 
Zaterdag 6 februari 2021 - van 10.00 - 13.00 uur.

Algemene voorlichtingsavond
Donderdag 11 februari 2021 - 19.30 uur

Informatie voor groep 8 op onze website
  
 Scan de QR-code en
 kom direct op het
 groep 7/8 gedeelte.

Nieuwsgierig?
Nieuwsgierig geworden naar onze school?

We ontmoeten je graag en beantwoorden al 

je vragen.

Groenewoudlaan 25 • 3201 LP Spijkenisse

info@deringvanputten.nl • 0181 - 457144

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud en vinden plaats 

volgens de richtlijnen van het RIVM.

deringvanputten.nl
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Je krijgt je  
eigen coach

Op De Ring krijg jij je eigen coach. Vind je het 

lastig om te plannen? Wil je samen jouw talenten 

ontdekken? Weet je niet precies hoe je je toetsen 

moet leren? Vind je sommige vakken moeilijk? 

Of heb je juist meer uitdaging nodig?  

Jouw coach helpt je verder!

In de eerste en tweede klas heb je een 

klassencoach. Die geeft les in een van je vakken 

en verzorgt wekelijks het coachingsuur voor jouw 

hele klas én voor jou persoonlijk. Vanaf de derde 

klas heb je jouw eigen coach. Je coach is een van 

je docenten. Je hebt een coach van de brugklas 

tot en met het examen, want met extra aandacht 

gaat álles beter.

Ook je ouders ontmoeten je coach. Zij willen 

natuurlijk graag weten hoe het met je op school 

gaat. Online kunnen zij je cijfers inzien, 

maar er gaat niets boven persoonlijk contact. 

Een aantal keer per jaar is er een ‘coach-ouder-

leerlinggesprek’. 

“Je coach is je rots

in de branding.”

Je wordt een 
world student

Wil jij wereldwijs worden? Op De Ring van Putten 

word je een echte world student! Je kunt kiezen 

voor het nieuwe talentprogramma The International 

Stream. Hier volg je wereldtalen als Engels, Chinees 

of Spaans. Ook kun je het vak Global Perspectives 

volgen. Zo leer je veel over andere culturen en 

internationale samenwerking. 

Leerlingen die The International Stream volgen, 

kunnen aan de internatio naliseringsprojecten van de 

school deelnemen. Wij hebben uitwisselingen met 

scholen uit heel Europa. Je kunt op reis gaan, maar 

de leerlingen en docenten van buitenlandse scholen 

komen ook bij ons. Zo leer je ontzettend veel van 

elkaar!

“De Ring is grenzeloos.”

Jij bent klaar  
voor de toekomst

Wij leren je alles wat nú belangrijk is. 21e-eeuwse 

vaardigheden. Daarom volg je vanaf de brugklas het 

vak programmeren. Je komt niet alleen veel te weten 

over ICT en wat je daarmee kunt doen, maar je leert 

ook ontwerpen, 3D-printen, presenteren, analyseren, 

onderzoeken, samen werken en nog véél meer.

“School is echt never nooit saai.”
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