OP DE RING
MAAK JE DE
REIS VAN JE
LEVEN

WELKOM OP
DE RING

JIJ KIEST
JE EIGEN ROUTE

Op onze school is plaats voor leerlingen
van alle basisscholen met minimaal een mavoadvies. Welkom!

Iedereen is anders, daarom kies je op De
Ring zelf de route naar jouw toekomst.

ALLES ONDER
ÉÉN DAK
Alle niveaus en afdelingen zijn op De Ring van
Putten in hetzelfde gebouw. Wanneer je naar
een andere klas gaat of naar een ander niveau
overstapt, blijf je gewoon op je vertrouwde
school en bij je vrienden.

DE REIS
VAN JE LEVEN

Check ons
YouTube kanaal
ringvanputtentv

Jij gaat straks naar de middelbare school.
Dat is spannend, maar vooral: heel erg leuk.
Wat kun je al goed? Wat wil je nog leren?
Wat is je talent? Weet je al welk beroep je leuk
vindt? Het antwoord op deze vragen vind je op
De Ring van Putten.

Ons lesrooster is flexibel. Dat betekent dat er
lessen zijn die door alle leerlingen uit de klas
worden gevolgd én dat jij zelf lessen kunt
kiezen.
Je kiest de lessen die goed bij jou passen:
•	Je kiest voor vakuren wanneer je een
schoolvak nog moeilijk vindt en extra
ondersteuning nodig hebt. Je kunt ook
vakuren kiezen als je nog beter in een
vak wilt worden en op zoek bent naar
uitdaging of een hoger niveau.
•	Als je op school wilt werken aan opdrachten
of projecten, dan kies je voor werkuren.
•	Er zijn talenturen die je kiest om kennis
te maken met interessante nieuwe
onderwerpen. Zo kun je ontdekken wat
jouw talenten zijn, bijvoorbeeld: mode
ontwerpen en maken, debatteren, filosofie,
keramiek, boksen, muziek en nog veel
meer.

DE EXTRA’S
VAN DE RING

Op De Ring maak je de reis van je leven.
Je leest hier veel over De Ring. Maar er is
nog veel meer over de school te vertellen.
Bijvoorbeeld over de Business-School voor de
bovenbouwleerlingen van havo en vwo.
Zij beginnen een eigen bedrijf en leren wat
daar allemaal bij komt kijken. Verder zijn wij
een ‘WON-school’ (Wetenschapsoriëntatie
Nederland), waardoor wij je goed kunnen
voorbereiden op een vervolgopleiding op de
universiteit.

Op De Ring leren wij je na te denken over
je toekomst, voor nu en straks. Je komt te
weten wat je belangrijk vindt en hoe je jouw
doelen kunt bereiken. Jij neemt de leiding en
bepaalt zelf een groot deel van je route op onze
school. Op die manier heb je veel meer kans op
succes.
Ben je benieuwd hoe wij op De Ring van Putten
ervoor zorgen dat je klaar bent voor jouw
toekomst? Lees dan snel verder!

LEKKER
VERTROUWD
Je voelt je snel thuis op De Ring. De brugklassers hebben op De Ring hun eigen brugklasvleugel; ‘een kleine school in een grote
school’. Daar kun je samen met de andere
nieuwe leerlingen rustig wennen. Er werken
mensen die je helpen en antwoord hebben op
al je vragen.
Wij snappen dat je benieuwd bent naar je
nieuwe school. Daarom kom je vóór de zomervakantie al kennismaken met je klasgenoten en
je coach.

In de brugklasafdeling
van De Ring maak je
de beste start!

OP DE RING HEEFT
IEDERE LEERLING
EEN COACH
Op De Ring van Putten kies je veel zelf,
maar dat hoef je niet alleen te doen. Iedere
leerling heeft een coach. Je ziet je coach
een paar keer per week tijdens de les en
de begeleidingsles. Je coach helpt je bij
alle nieuwe uitdagingen die je op school
tegenkomt: leren, huiswerk plannen, vrienden
maken en je kunt bij hem of haar met je
vragen terecht. Je ouders ontmoeten je coach
ook een paar keer per jaar.

LAPTOP
Net als op je vervolgopleidingen en -véél laterin je werk, gebruiken wij op De Ring vaak
computers. Zo kunnen wij nog beter rekening
houden met de verschillende doelen en
routes van leerlingen.
Iedere leerling moet daarom een laptop
hebben. Deze kun je kopen of huren via een
bedrijf waarmee veel scholen samenwerken. Er
is een speciale folder met meer informatie over
de laptop op De Ring.

OP DE RING
WORD JE EEN
WERELDSTUDENT

LEREN DOE JE NIET
ALLEEN OP SCHOOL

Op De Ring bereid je je voor op onze internationale samenleving. Bijvoorbeeld met The
International Stream, hier kunnen leerlingen
uit alle afdelingen voor kiezen. Je volgt dan
het hele jaar extra lessen die te maken hebben
met internationalisering: Global Perspectives,
Engels en/of Spaans.
Volg je twee vakken in The International
Stream? Dan kun je een Europass verdienen.
Hiermee heb je voorrang op deelname aan
de internationale uitwisselingen die De Ring
organiseert.

WAT PAST
BIJ JOU?
Op De Ring van Putten ga jij naar de brugklas
die bij je past. 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/vwo, of vwo.
Als vwo-leerling volg je in de onderbouw het
programma van Junior College. Je wordt
met proefjes en experimenten uitgedaagd om
interessante thema’s te onderzoeken. In de
bovenbouw volg je het Pre-University
programma dat De Ring samen met
universiteiten heeft opgezet. Je bereidt je dan
voor op de overstap naar het wetenschappelijk
onderwijs.

Op school leer je veel, maar buiten school
ook! Daarom brengt je reis op De Ring van
Putten je ook buiten het schoolgebouw.
Zo zijn er excursies naar musea, theater
of een stad. Je kunt deelnemen aan
uitwisselingsprojecten met scholen in het
buitenland en aan onze schoolreizen. Als je
meedoet aan het project Zooff Your Life
werk je écht mee in een bedrijf of instelling in
Spijkenisse of omgeving.
Op De Ring kun je deelnemen aan
internationaliseringsprojecten en
uitwisselingen met scholen in het
buitenland.
De Ring van Putten is verbonden aan
UNESCO.

GOED,
BETER, BEST

SCHOOL IS
EEN FEESTJE!

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 nóg beter te
maken. We willen graag de beste zijn.

Wij vinden hard ontspannen net zo belangrijk
als hard werken. Daarom zijn er op De Ring
ook heel veel leuke dingen te doen. Zo is er
K’68, de succesvolle leerlingenvereniging
van onze school. Je hebt vast wel eens gehoord
vande populaire paintparty, schuimfeesten of
summervibes die er op onze school worden
georganiseerd.

VIRTUAL TOUR

deringvanputten.nl

In de brugklas leren wij jou goed kennen, zodat
wij je in de tweede klas kunnen plaatsen in de
klas die bij jou past: mavo, havo of vwo.

CHECK IN
BIJ DE RING
VIRTUAL TOUR

ALTIJD BESCHIKBAAR OP DE WEBSITE, SCAN DE QR-CODE

MINITOUR

16 NOVEMBER

2022

TOPKLAS

2

2022

MINILESSEN

17 JANUARI – 24 JANUARI

2023

OPEN HUIS

11

FEBRUARI

2023

INFORMATIEAVOND

16 FEBRUARI

2023

NOVEMBER – 14 DECEMBER

De Ring van Putten
is de leukste school
van Spijkenisse!
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