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Het schoolteam van links naar rechts:
Roelof Smeding, Martin Dol, Petra van den Berg,
Annemarije Dol en Athalia Ploegh

Informatie en opgave:
www.royalmission.nl/fulltime

productions

school

info@royalmission.nl
www.royalmission.nl
partime school
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Unieke school

Meeloopdagen

Informatie

Deze school is uniek omdat:
• We een bijzondere visie hebben op geestelijke groei door onderwijs,
opdrachten en ondersteuning.
• We een schoolteam van ervaren en gepassioneerde leiders hebben.
• We over een docententeam beschikken, dat op een inspirerende
manier lesgeeft.
• We begeleiding en coaching bieden die gericht is op groei in het nemen
van verantwoordelijkheid over je leven.
• We beschikken over een prachtig schoolgebouw, waar studenten ook wonen.
• We door de bediening van Royal Mission een aanzienlijk netwerk hebben met
enorme kansen.

Via onze website kun je je aanmelden voor
een gratis meeloopdag. Je kunt dan een dag
meelopen en ervaren hoe Royal Mission
School is. Als je niet kunt op een van de ge‑
plande meeloopdagen, neem dan contact
met ons op.

Kosten

Doel

Interne opleiding

De missie van Royal Mission School

Doelgroep

Je verblijft met je mede‑
studenten in het ge‑
bouw van Royal Mission
in Drachten.
Het schoolprogramma is
van maandagochtend tot
en met donderdagavond,
zodat je op vrijdag en
zaterdag eventueel kunt
bijverdienen.

Wij willen door levensveranderend onderwijs en uitdagende
praktijk jonge mensen coachen in hun ontwikkeling. Zo ne‑
men ze verantwoordelijkheid over hun eigen leven en ver‑
groot hun passie om het Koninkrijk van God te zoeken.

Jongeren die een voortge‑
zet onderwijsdiploma op
zak hebben, zijn van harte
welkom om zich aan te mel‑
den voor een selectiege‑
sprek. De maximale leeftijd
is 25 jaar en we hebben 24
plaatsen. Royal Mission is
interkerkelijk en de jonge‑
ren komen uit heel Neder‑
land.

De uitdaging
Wij dagen jou uit om één jaar van je leven op deze wijze te
investeren. Het zal van blijvende invloed zijn op de manier
waarop je in het leven staat en op jouw omgeving. Je zult
krachtiger bruikbaar zijn voor God en zijn Koninkrijk!.

R OYA L MISSIO N SC H O O L - H ET JAAR VAN J E L EVEN

Ben je geïnteresseerd in de school? Ga dan naar onze website www.ro‑
yalmissionschool.nl. Je kunt daar terecht voor al je vragen en je aanmel‑
den voor een meeloopdag of een selectiegesprek.

De kosten voor dit jaar bedragen € 6.850,- (2016-2017). Dit bedrag is ‘allin’, dus er zijn geen extra kosten tijdens het schooljaar. Optioneel is er een
zendingsreis van € 1.000 naar een ander continent.

Tijdens een jaar Royal Mission School ga je
intensief aan de slag met de volgende vragen:
1. Wie ben ik?
2. Wie is God?
3. Wat is Gods plan met mijn leven?

Royal Mission
Royal Mission School is de vormingsschool
van Stichting Royal Mission. Deze bediening
is opgezet door Martin en Karin Koornstra.
Naast de ontwikkeling van hun eigen bedie‑
ning, willen ze jonge mensen kansen geven
om op te groeien tot discipelen van Jezus. Zo
helpen ze jongeren om hun bestemming te
vinden in het Koninkrijk van God.
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