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Welkom op 
De Ring!
Als uw kind in groep 7 of 8 van de basisschool zit, bent 

u zich samen aan het oriënteren op de overstap naar de 

middelbare school. In dit boekje vertellen wij u graag over 

De Ring van Putten. De Ring is de school voor mavo, havo 

en vwo in Spijkenisse waar leerlingen het onderwijs kiezen

dat bij hen past.

Wilt u na het lezen nader kennismaken met de school? 

Dat kan! Wij ontvangen u met veel plezier op onze 

school. Verderop in dit boekje leest u alles over onze 

informatieactiviteiten.

Ik wens u veel leesplezier toe en ik hoop u en uw kind 

binnenkort op onze school te ontmoeten.

Tot ziens op De Ring van Putten!
Jeroen Werleman, rector



Dit is 
De Ring  
van Putten

Op De Ring van Putten bereiden wij onze leerlingen 

het beste voor op hun toekomst. Op onze school is 

veel ruimte voor verschillen tussen leerlingen en voor 

hun talentontwikkeling. Bovendien leren wij onze 

leerlingen om keuzes te maken die passen bij hun 

ontwikkelingsbehoefte. Zo leiden wij kinderen niet 

alleen op voor hun middelbareschooldiploma, maar 

zorgen wij er ook voor dat zij vaardigheden beheersen 

waarvan zij op hun vervolgopleiding en in hun verdere 

toekomst veel profijt zullen hebben. De Ring is een fijne 

school waar leerlingen met plezier naartoe gaan. Hoe 

we dat doen? Lees verder om meer te weten te komen 

over het onderwijsmodel van De Ring van Putten.

Dit is De Ring van Putten



De Ring van Putten is al ruim 45 jaar een begrip 

in Spijkenisse. Wij bieden mavo-, havo- en 

vwo-onderwijs aan kinderen uit heel Nissewaard, 

Hoogvliet en Albrandswaard. Ons ruime 

schoolgebouw staat aan de Groenewoudlaan 

in een rustige wijk, naast het Medisch Centrum 

Spijkenisse en op slechts een paar minuten 

lopen van bus- en metrostation Spijkenisse 

Centrum.

Een begrip in 
Spijkenisse

Dit vinden 
wij belangrijk
Door innovaties, technologische 

ontwikkelingen en globalisering is 

onze wereld doorlopend in ontwikkeling. 

Op De Ring van Putten bereiden wij 

de leerlingen hierop goed voor. Dat 

betekent bijvoorbeeld dat zij leren 

omgaan met veranderingen, dat zij 

ontdekken wat hun talenten zijn, dat 

zij doelen leren stellen en de keuzes 

kunnen maken die bijdragen aan het 

bereiken van hun doelen.



Uniek: het gebouw van De Ring 

van Putten heeft een speciale 

brugklasafdeling. Hier voelen de 

leerlingen zich snel thuis. Dit deel 

van de school is exclusief voor onze 

eersteklassers. Zij hebben hun 

eigen schoolplein, fietsenstalling, 

overblijfruimte en zij volgen er veel 

van hun lessen. De afdelingsleider, 

afdelingscoördinatoren, coaches en 

de medewerkers van de brugklasbalie 

zijn in de brugklasafdeling eenvoudig 

bereikbaar. Zo kunnen wij de leerlingen 

goed begeleiden en zij kunnen met hun 

vragen altijd bij ons terecht. 

Een vroege kennismaking: al vóór de 

zomervakantie maken de aankomende 

brugklassers kennis met hun klasgenoten 

en hun klassencoach. Dat maakt de 

overstap van de basisschool naar het 

voortgezet onderwijs veel makkelijker. 

De brugklasafdeling van De Ring: 
een kleine school in een 
grote school

Het schooljaar begint met een 
kennismakingsprogramma. Zo 
voelt uw kind zich snel vertrouwd 
op De Ring van Putten.



Op De Ring 
kun je zijn 
wie je bent
In onze brugklasafdeling wennen de 

brugklassers met elkaar en in hun eigen 

omgeving aan hun nieuwe school. Op de 

hele school geldt dat leerlingen zichzelf 

kunnen zijn. Wij vinden het belangrijk 

dat iedereen op onze school rekening met 

elkaar houdt en op een prettige manier 

met elkaar omgaat. Wij besteden hier 

aandacht aan in de begeleidingslessen 

en wij stimuleren een open sfeer waarin 

onderwerpen zoals (cyber)pesten en ruzie 

bespreekbaar zijn.

Op De Ring kun je zijn wie je bent

Op onze school zijn alle niveaus 

en afdelingen in hetzelfde gebouw. 

Als leerlingen naar een andere 

klas gaan of naar een ander 

niveau overstappen, gebeurt dat in 

hetzelfde, vertrouwde gebouw.

Ieder kind is uniek en heeft behoefte aan onderwijs 

dat daarmee rekening houdt. Daarom kiezen op onze 

school de leerlingen voor een deel hun eigen lessen. 

Vanzelfsprekend volgt iedereen de klassikale vakken 

volgens het lesrooster, maar binnen dat rooster is 

veel ruimte voor extra ondersteuning, uitdaging, 

zelfstandig werken en talentontwikkeling.

Alles 
onder 

één dak

De route 
van 

De Ring
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Deze lessen zijn speciaal voor leerlingen 

die baat hebben bij extra ondersteuning bij 

onderdelen die zij lastig vinden. Ook kunnen zij 

hiervoor kiezen wanneer ze behoefte hebben 

aan meer uitdaging, of een vak op een hoger 

niveau willen afronden.

Dit zijn de uren waar de leerlingen zichzelf beter leren 

kennen: op welke gebieden ligt hun passie en hun 

talent? Als zij dat weten, maakt dat de keuze voor een 

passende vervolgopleiding een stuk makkelijker. En dat 

geldt ook voor het maken van de juiste profielkeuze 

(het ‘vakkenpakket’). Voorbeelden van talenturen:

De leerlingen dienen wekelijks een aantal keuze-

uren te kiezen. Deze uren maken deel uit van het 

lesrooster, de leerlingen hoeven dus niet langer op 

school te blijven.

Leerlingen kiezen hiervoor wanneer zij op 

school -onder toezicht- aan hun opdrachten 

willen werken. Zij kunnen dan aan hun 

huiswerk werken, of samen met andere 

leerlingen aan een groepsopdracht werken.

Vakuren Talenturen

Werkuren

va

Mode ontwerpen én maken

Striptekenen

Dans

Zelfverdediging

3D-printen

Sterrenkunde

Popkoor

EHBO



Een flexibel rooster 
met ruimte voor de 

juiste keuzes
Het rooster van De Ring is flexibel, zodat de leerlingen hun 

eigen keuzes kunnen maken. De kern van de dag bestaat 

uit drie klassikale lessen van 80 minuten, zo is er binnen het 

dagrooster ruimte voor de keuze-uren op maat.

Voorbeeldrooster

1e uur

2e uur

3e uur

4e uur

5e uur

6e uur

Begeleidingsles

Nederlands

Engels

Geschiedenis

Werkuur

Begeleidingsles

Muziek

Nederlands

Lichamelijke
opvoeding

Engels

Beeldende 
vorming

Wiskunde

Talentuur

Talentuur

Begeleidingsles

Biologie

Lichamelijke
opvoeding

Duits

Vakuur

Programmeren

Aardrijkskunde

Wiskunde

Vakuur

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG



Iedere leerling 
heeft een coach
Er valt op De Ring dus veel te kiezen. 

Het is belangrijk de leerlingen hierbij te 

begeleiden. Wij leren ze de keuzes te 

maken die bij hen passen. Daarom heeft 

iedere leerling een coach die daarbij 

helpt. In de eerste leerjaren begeleidt 

de coach ook de klas. In de wekelijkse 

begeleidingslessen gaat het onder andere 

over: leren-leren, leren plannen (op De 

Ring werken wij met onze eigen, unieke 

planningsagenda), leren keuzes maken 

en loopbaanoriëntatie en -begeleiding. 

In de gesprekken die de coach met 

leerlingen en ouders heeft, gaat het 

bijvoorbeeld over de doelen en de 

vorderingen van de leerlingen.

Voor iedere leerling is 

de coach de rots in de 

branding.



The International 
Stream

Erasmus + heeft onze school 

geaccrediteerd, waardoor wij een deel 

van onze leerlingen aan deze projecten 

in binnen- en buitenland kunnen laten 

deelnemen zonder kosten voor hun ouders. 

Dit zijn telkens geweldige ervaringen die 

de leerlingen een leven lang bijblijven. De 

Ring is een UNESCO-school, samen met 

andere scholen uit het UNESCO-netwerk 

dragen wij bij aan internationalisering 

van het onderwijs. Dit doen wij met The 

International Stream, de internationale 

uitwisselingen en projectweken.

The International Stream kan ook deel uitmaken van de 

route die de leerlingen op De Ring kiezen. Dit programma 

bereidt de leerlingen voor op onze internationaal 

georiënteerde samenleving. Daarvan hebben zij veel 

voordeel tijdens hun vervolgopleiding en in hun latere 

beroepspraktijk. Bij een internationale focus horen 

natuurlijk ook de uitwisselingsprojecten met onze 

partnerscholen in heel Europa.

The International Stream 



The International 
Stream bestaat uit:

 Global Perspectives  

Het onderdeel dat gaat over 

internationale samenwerking en 

interculturele onderwerpen.

  Engels

Leerlingen die voor Engels kiezen, volgen in de eerste klas 

English Novice en vanaf de tweede klas English Advanced. 

English Advanced kunnen de leerlingen afsluiten met een 

Cambridge Exam.

  Spaans

Veel leerlingen die The International Stream volgen, kiezen voor Spaans. 

Zij leren niet alleen de grondbeginselen van deze taal, maar ook over 

de rijke Spaanse cultuur. In de jaren na de brugklas kunnen leerlingen 

voor een vervolgprogramma kiezen waarin zij nog meer leren over de taal 

en cultuur.



Op De Ring dagen wij onze leerlingen uit 

om het beste uit zichzelf te halen, zodat 

zij hun middelbareschoolperiode met 

een diploma afronden. Daarnaast vinden 

wij het belangrijk ze voor te bereiden 

op de snel veranderende wereld waarin 

hedendaagse vaardigheden belangrijk 

zijn, zoals: onderzoeken, samenwerken 

en ict-vaardigheid. 

De keuzestructuur van ons 

onderwijsmodel is hierop ingericht 

en stimuleert de leerlingen bewust 

na te denken over hun ambities en 

over de stappen die zij moeten zetten 

om hun doelen te bereiken. Maar 

ook ons onderwijsaanbod is 

hierop zorgvuldig afgestemd. Zo 

staan vakken als burgerschap en 

programmeren op het lesrooster.

ICT maakt onlosmakelijk deel uit van 

onze samenleving en dus van het 

onderwijs op De Ring. Vanaf de brugklas 

werken alle leerlingen met een laptop 

in de les -naast de schoolboeken. Met 

ICT als hulpmiddel kunnen wij nog meer 

rekening houden met verschillen tussen 

leerlingen en optimaal gebruik maken 

van de digitale mogelijkheden die de 

lesmethoden bieden. Ouders kunnen via 

de school een laptop 

aanschaffen of 

huren.

Toekomstgericht onderwijs:
 burgerschap, 
programmeren en 
laptop in de les



Op verschillende plaatsen binnen de school krijgen leerlingen de 

verantwoordelijkheden die bij hen passen. Zij leren hierdoor zelf initiatieven te 

nemen en een bijdrage te leveren aan het algemene goede verloop binnen de 

school en aan hun eigen ontwikkeling.

Onze leerlingen: 

• kiezen zelf de keuze-uren;

• zijn in leerjaar 1 en 3 ‘pauzesteward’ en leren anderen aanspreken met hulp 

van de pauzecoach;

• helpen bij de verkoop in de brugklaskantine;

• organiseren in leerlingenvereniging K’68 schoolfeesten;

• hebben een actieve rol in de leerlingenraad en in de leerlingengeleding van de 

medezeggenschapsraad.

Met de projecten van Zooff Your Life werken onze 

leerlingen tijdelijk bij bedrijven en instellingen in de 

regio. Leren in de praktijk!

Excursies naar musea, theatervoorstellingen, 

internationale uitwisselingsprogramma’s, de 

buitenlandse schoolreizen, dat is leren buiten de 

school en dit zijn voor veel leerlingen de hoogtepunten 

van hun tijd op De Ring!

Zelf verantwoordelijkheid 
nemen

Leren buiten de 
school



Alle leerlingen van alle basisscholen zijn van harte 

welkom op onze school mits zij geplaatst kunnen worden 

in een van onze drie soorten brugklassen op basis van 

het schooladvies in het onderwijskundig rapport van de 

basisschool:

• de mavo-/havo-brugklas,

• de havo-/vwo-brugklas, of

• de vwo-brugklas 

Omdat wij de leerlingen in de brugklas in mengklassen 

(ook wel ‘dakpanklassen’ genoemd) plaatsen, kunnen wij 

gedurende het eerste leerjaar zorgvuldig de tijd nemen 

voor de juiste plaatsing in klas twee.

Zo bieden wij alle leerlingen de gelegenheid zich in de 

brugklas te ontwikkelen en hebben wij een juist beeld 

van hun capaciteiten en mogelijkheden, zodat wij recht 

doen aan iedere leerling. Vanaf de tweede klas komen de 

leerlingen in een mavo-, havo-, of vwo-klas. 

Soms hebben leerlingen na de plaatsing baat bij een 

overstap naar een ander niveau. Afhankelijk van het 

leerjaar en het moment in het schooljaar bespreekt 

de school dan met de leerling en de ouders de 

mogelijkheden. 

Leerlingen die een mavo-diploma hebben behaald, 

kunnen vervolgens een havo-opleiding volgen. Leerlingen 

die hun havo-opleiding succesvol hebben afgerond, 

kunnen naar het vwo. Aangezien De Ring mavo, havo 

en vwo onder één dak aanbiedt, kan een leerling die 

overstapt gewoon op de eigen school blijven.

Iedere leerling op de 
juiste plek



Junior College en 
Pre University op het 
vwo van De Ring
Na het behalen van hun diploma zetten 

vrijwel al onze vwo-leerlingen hun studie 

voort op een van de universiteiten in 

Nederland of in het buitenland. Ons 

vwo-onderwijs staat in het teken van het 

voorbereiden van de leerlingen op hun 

vervolgstappen. In de onderbouwklassen 

volgen zij het Junior Collegeprogramma 

waarin de leerlingen uitgedaagd 

worden met proeven, experimenten 

en themalessen om zelf interessante 

onderwerpen te onderzoeken. 

In de bovenbouwklassen staat Pre 

University op het vwo-programma. De 

Ring van Putten heeft dit samen met 

universiteiten opgezet, zodat het de 

vwo-leerlingen goed voorbereidt op hun 

overstap naar het wetenschappelijk 

onderwijs. De Ring van Putten is lid 

van het netwerk van WON-scholen 

(Wetenschapsoriëntatie Nederland).

De schoolfeesten 
van De Ring zijn 

beroemd
De leerlingenvereniging van De Ring kent inmiddels een zeer 

lange traditie wanneer het om het organiseren van schoolfeesten 

gaat. Onder begeleiding van enkele docenten organiseren 

de leerlingen van leerlingenvereniging K’68 jaarlijks zelf een 

aantal schoolfeesten. Het schuimfeest, de paintparty en het 

halloweenfeest -exclusief voor onze brugklassers- zijn inmiddels 

beroemd in de wijde omtrek.

Op De Ring kun je zijn wie je bent



16 november 2022

Schoolkosten CHECK IN OP DE RING
Alle informatie vind je op onze website www.deringvanputten.nl

TOPKLAS

MINITOUR

MINILESSEN
(scholenbezoek)

OPEN HUIS

EXTRA MINILESSEN*

INFORMATIEAVOND

Kennismakingsmiddag
voor groep 7

2 november - 14 december 2022

17-24 januari 2023

16 november 2022

11 februari 2023

15 februari 2023 

*Voor leerlingen die niet met hun school zijn langsgeweest

16 februari 2023

19 april 2023

Scan 

voor de 

virtual 

tour

  Het boekenpakket 

De Ring van Putten huurt de schoolboeken 

via een extern boekenfonds: Van Dijk. De 

leerlingen hebben de boeken jaarlijks in 

bruikleen en leveren die aan het einde van 

het schooljaar weer in. Voor de ouders is de 

boekenhuur gratis.

  De ouderbijdrage is vrijwillig

Zolang voldoende ouders de jaarlijkse, 

vrijwillige ouderbijdrage voldoen, kunnen 

de school en de oudervereniging allerlei 

activiteiten organiseren die niet tot het 

basisaanbod van de school behoren. Deze 

activiteiten zijn bestemd voor álle leerlingen. 

Denk hierbij aan excursies en toneel- en 

muziekvoorstellingen. Maar de bijdrage wordt 

ook besteed aan bijvoorbeeld het jaarlijkse 

fotojaarboek voor examenkandidaten en 

aan aanvullend lesmateriaal. De vrijwillige 

ouderbijdrage voor het schooljaar 2022-2023 

bedraagt in de brugklas: €80,00 en in de 

daarop volgende klassen -afhankelijk van het 

leerjaar: €80,00 - €95,00. 

  De laptop 

Onze leerlingen werken vanaf de brugklas met 

een laptop op school. De laptop kunnen ouders 

huren of kopen via een bedrijf waarmee de 

school samenwerkt: The Rent Company. De 

kosten hiervoor zijn ongeveer: €15,00 - €19,00 

per maand voor huur en €528,00 voor koop 

(prijspeil 2022). Het uiteindelijke bedrag is 

afhankelijk van de gekozen uitvoering, een 

eventueel servicepakket en de looptijd van 

de huur. Leerlingen kunnen ook een eigen 

laptop gebruiken, omdat zij die bijvoorbeeld 

al hebben. Deze moet dan wel voldoen aan de 

technische voorwaarden die de school eraan 

stelt. 

De schoolkosten mogen geen belemmering 

zijn om leerlingen zich optimaal te laten 

ontwikkelen. Heeft u hierover vragen, dan kunt 

u contact opnemen met de ouderconsulent 

die binnen de gemeente Nissewaard werkt: 

mevrouw Marianela Dijkhoff. Haar e-mailadres 

is: m.dijkhoff@nissewijs.nl.



Kom kijken
op De Ring!

Wij vinden het leuk om persoonlijk alles over onze school te 

vertellen en wij beantwoorden graag de vragen van leerlingen 

en ouders die geïnteresseerd zijn in onze school. Iedereen is van 

harte welkom om zelf een kijkje te nemen op De Ring van Putten!

De Ring van Putten maakt deel uit van onderwijsgroep Galilei

openbare scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo
Groenewoudlaan 25 |  Postbus 175 | 3200 AD Spijkenisse 

0181 457 144 | info@deringvanputten.nl | www.deringvanputten.nl

Open huis 11 februari 2023


