
basis- en kaderberoepsgerichte 
leerweg (b/k)

Voel je snel thuis  
in onze vmbo b/k brugklas
Heb je een basis of basis/kader advies? Dan is onze kansklas basis/kader vast 
en zeker iets voor jou. We zijn een school waar iedereen je accepteert zoals je 
bent en waar het leuk en veilig is. Je krijgt op onze school alle kansen en we 
helpen je graag om die volop te benutten. Door onze persoonlijke aanpak 
ontdek je jouw verschillende kanten en kwaliteiten en haal je de best 
mogelijke resultaten. Wie weet: misschien verras je jezelf daarbij nog wel. 
Doordat we een tweejarige brugklas hebben, krijg je bovendien alle tijd om te 
ontdekken of basis of juist kader het beste bij jou past.

Daarbij is er natuurlijk ook genoeg tijd voor plezier en 
ontspanning. Je gaat je vast snel thuisvoelen in ons 
overzichtelijke en moderne schoolgebouw, met een 
grote centrale hal, het binnenplein en een grote 
kantine waar je de lekkerste broodjes kunt kopen. 
Zo is er alle gelegenheid om elkaar te ontmoeten 
en snel nieuwe vrienden te maken. Bijzonder aan 
onze school zijn de rijk uitgeruste praktijklokalen. 
Als ze in het kooklokaal hun beste beentje 
voorzetten, ruikt de hal heerlijk naar brownie
of erwtensoep.
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Eerst even wennen
Opeens zit je op ‘het voortgezet 
onderwijs’. Dat kan best een grote stap 
zijn. Om je makkelijker te laten wennen 
proberen we je zoveel mogelijk bij je 
vrienden en vriendinnen van de 
basisschool in de klas te plaatsen. Je 
begint je schooltijd met een introductie-
week die speciaal bedoeld is om ons 
gebouw, je klasgenoten, mentor en 
docenten snel en goed te leren kennen. 
In de weken daarna wen je vanzelf aan  
de vaak nieuwe vakken die je volgt en 
ontdek je steeds beter hoe alles hier 
werkt. Als je dat allemaal al een beetje 
snapt, ga je vroeg in het schooljaar ook 
nog eens op brugklaskamp. Daar kun je 
nieuwe vrienden maken en begin je je 
echt thuis te voelen tussen al die nieuwe 
en bekende gezichten. 

‘Ik leer dingen 
waar ik altijd wat 

aan zal hebben’



Ontdekken hoe jij 
het beste leert
Iedere leerling krijgt een eigen mentor. 
Soms zelfs twee! De mentor is er voor jou. 
Met hem of haar bespreek je hoe het op 
school én hoe het met jou gaat. Of je het 
naar je zin hebt en of het een beetje lukt 
met het maken en leren van je huiswerk. 
Samen bespreek je wat voor jou het beste 
werkt om goed voorbereid in de les te 
komen. En hoe we je kunnen helpen als  
dat eens wat minder goed lukt. Goed leren 
‘leren’ is voor je succes op school heel 
belangrijk en daar helpen we je graag bij. 

Je werkt tijdens de 
lessen veel met je 
eigen laptop. Maar 
natuurlijk gebruiken 
we ook nog de nodige 
‘papieren’ boeken en 
werkboeken.



Tweejarige 
brugperiode
In het eerste leerjaar krijg je veel vakken 
die je vaak ook al op de basisschool had, 
zoals Nederlands, Engels, biologie en 
gym, maar maak je ook kennis met 
nieuwe vakken, zoals mens en 
maatschappij, wiskunde, muziek, 
praktische sectororiëntatie (PSO), drama, 
levensbeschouwing, beeldende vorming 
en techniek. Bijzonder is ‘OC-talent’: 
speciale lesuren die je gaat volgen met 
brugklassers van alle afdelingen door 
elkaar. Daarbij kun je kiezen uit allerlei 
activiteiten op het gebied van sport, 
expressie of bèta.
In het tweede leerjaar wordt steeds 
duidelijker welke onderwijsrichting het 
beste bij jou past: ga je naar basis 3 of 
volg je kader 3?

Beroepsrichtingen
Of je nu basis of kader kiest, in leerjaar 3 
en 4 doe je nog meer praktische ervaring 
op. Onze school heeft prachtige 
praktijklokalen en -ruimtes waar je je als 
professional in de dop goed kunt 
uitleven. We werken samen met 
verschillende mbo’s en bedrijven en je 
krijgt les van experts die precies weten 
hoe het werkt in de praktijk en wat je 
nodig hebt om daar goed aan de slag te 
kunnen. Zo ben jij straks helemaal klaar 
voor de toekomst.

Jij bepaalt veel zelf
Leren en verantwoordelijkheid nemen 
doen we hier altijd samen. Daarbij sta jij 
aan het roer en kun je zelf je eigen koers 
(en toekomst) bepalen. Doordat 
docenten met praktische tips feedback 
geven op je leerproces, krijg je inzicht in 
wat er goed gaat en wat er misschien 
nog beter kan. Samen met je ouders en 
je mentor(en) heb je twee keer per jaar 
hierover een zogenaamd 
‘driehoeksgesprek’. Zo volgen we met 
elkaar jouw prestaties en leerwensen en 
bespreken we met elkaar wat we 
kunnen doen om jou te helpen het beste 
uit jezelf te halen.

Je maakt in de eerste twee jaar  
ook alvast kennis met onze drie 
beroepsrichtingen: Zorg en Welzijn 
(ZW), Economie en Ondernemen 
(EO) en Horeca, Bakkerij en 
Recreatie (HBR). Genoeg te kiezen 
dus.

Scan de Qr-code voor
een virtuele tour in
onze school.
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Volg ons ook op Facebook en Instagram!

Download gratis de Open Dag 
app en kies onze school.


