Onderwijs KRANT
Barendrecht, Albrandswaard,

Ridderkerk & Rotterdam Zuid

Het moment
van inschrijven voor het
voortgezet
onderwijs
nadert!
Heeft u met uw kind(eren) de afgelopen tijd
een online open dag
van een school in het
voortgezet
onderwijs
bezocht? En is inmiddels
ook duidelijk op welk niveau ingestroomd kan
worden? Dan komt de
overgang naar de brugklas nog een stapje dichterbij! Na het maken van
de schoolkeuze is het
dan tijd voor de inschrijvingen.
Ongetwijfeld
heeft de school daarover
al de nodige informatie
gegeven. De inschrijving vindt doorgaans in
maart plaats.
Maar zijn er nog twijfels?
Dan is het in sommige
gevallen nog mogelijk
om de school (online) te
bezoeken. Lezen over alles wat de school te bieden heeft kan natuurlijk
ook. Daarom zetten veel
scholen in deze krant
nog een keer de deuren
openen voor toekomstige brugklassers en hun
ouders. Welke bijzondere kenmerken hebben
zij? Hoe is de sfeer op
school? Welke begeleiding mag je verwachten?
Al dit soort informatie is
te lezen in de verhalen in
deze krant. Doe er uw
voordeel mee. Wij wensen iedereen in elk geval
veel succes bij het maken
van de keuze!

Welkom op
HPC
Rotterdam!

LMC helpt je
kiezen met
schoolvinden.
nu!

Mavo Centraal – een kleine en veilige
school met een route naar de havo

De afgelopen periode
heb jij (vooral online)
kennis kunnen maken met scholen voor
voortgezet onderwijs.
Nu is het moment om
je aan te melden. Weet
je het nog niet precies?
Doe dan de interesse-test op schoolvinden.nu en neem contact op met de top-3
van scholen die uit
jouw test komen. Ook
kun je er interessante
filmpjes van diverse
scholen bekijken. Een
handig hulpmiddel om
jou te helpen bij het
wegnemen van je laatste twijfels. Zie ook pagina 22 in deze krant.

Op Mavo Centraal heb je tijd en ruimte om je te ontwikkelen. Je krijgt pas aan het einde van leerjaar 2
jouw definitieve studieadvies voor 3 mavo of 3 havo. Wil je meer weten over wat Mavo Centraal speciaal
maakt? Lees snel het artikel op pag. 5.

Het Barendrechtse VMBO

Gemini College

Barendrechtse leerlingen met een VMBOadvies kunnen voor goed onderwijs al jaren
terecht binnen de eigen gemeente. Dankzij
de samenwerking tussen de Focus Beroepsacademie en OZHW Groen College zijn de
mogelijkheden alleen maar toegenomen.
De reacties zijn steevast enthousiast, dus
de interesse in het Barendrechtse VMBO is
duidelijk groot. Binnen de gemeentegrenzen worden nu de volgende richtingen aangeboden: Zorg & welzijn, Dienstverlening &
Productie, Horeca, bakkerij & recreatie, Media,
Vormgeving & ICT en het Groenprofiel.
Zie ook www.focusopjetoekomst.nl!

Het Gemini College in Ridderkerk is een
middelgrote school met ca. 800 leerlingen,
waar onderwijs wordt aangeboden op
vmbo-bk-, mavo-, havo- en vwo-niveau.
Speciaal voor deze onderwijskrant zet de
school een aantal interessante weetjes
en nieuwtjes op een rij! Van het letterlijk
bouwen aan de toekomst tot de nieuwe
keuzeprofielen.
Je leest er meer over op pagina 21.

Lees het hele artikel op pagina 24

PT010

Ontdek
Dalton Lyceum
Barendrecht via
speciale website.
Filmpjes en beeldimpressies,
leerlingen als ambassadeurs op
Instagram, Facebook en TikTok.
www.daltonopendag.nl

Accent
Hoogvliet

2

MAART 2021

Dalton Lyceum Barendrecht
Het Dalton Lyceum Barendrecht is een openbare school voor mavo, havo, atheneum, technasium en
gymnasium. Op onze school dagen wij leerlingen uit het beste uit zichzelf te halen. Dat kan alleen als
ieder kind zich veilig voelt, zich gekend voelt en vertrouwen krijgt. Leren en resultaten halen vinden
we belangrijk. Je werkt immers naar een diploma toe. Maar zeker zo belangrijk vinden we dat je jezelf
mag zijn en dat ieder zijn kwaliteit mag laten zien.
Dalton helpt de ontwikkeling van leerlingen in brede zin

Het afgelopen jaar hebben
we tijdens de lockdown

pas echt goed gemerkt
hoe belangrijk de kernwaarden van het daltononderwijs zijn. De vaardigheden die wij in stapjes

meegeven aan de leerlingen helpen hen verder.
Zo bleken de daltonkernwaarden ‘zelfstandigheid’
en ‘verantwoordelijkheid

geven en nemen’ juist nu
van onschatbare waarde.
Onze leerlingen konden
in de lockdown-periode
eenvoudig zelf aan de slag

met online ondersteuning van de docenten. Leerlingen
hebben geleerd initiatief te nemen in hun eigen leerproces en ook online hulp in te schakelen wanneer ze een
probleem tegenkwamen.
Samen met de leerlingen zijn we erin geslaagd om in
korte tijd meer te leren dan dat we ooit voor mogelijk hadden gehouden, een leerproces dat wij uiteraard
willen voortzetten. Mede dankzij de feedback van leerlingen en ouders zijn wij in staat ons onderwijs voortdurend te ontwikkelen en te verbeteren.

Kennismaken

Nu de mogelijkheden om scholen beter te leren kennen
beperkt zijn, hebben we een speciale Daltonopendag
website gemaakt met filmpjes en beeldimpressies van
de school in actie.
Onze leerlingen hebben hierin een actieve rol. Zij hebben zich opgeworpen als ambassadeurs van onze school
en helpen mee met het maken van (informatieve) filmpjes op Facebook, Instagram en tiktok.
Wil je meer weten over het Daltononderwijs, ben je benieuwd naar het Versterkt Talen Onderwijs Engels (VTO)
of kunstklassen of wil je meer over het technasium ontdekken?
We laten jullie graag zien waarom we zo trots zijn op
onze school:
Ga naar www.daltonopendag.nl of
www.daltonbarendrecht.nl.
Vragen? Neem gerust contact met ons op. Je kunt
mailen via info@daltonbarendrecht.nl of bel naar
0180-642183.

Dalton Lyceum Barendrecht

Zichtwei 1, 2992 ZA Barendrecht
T: 0180-642180, I: www.daltonbarendrecht.nl
E: info@daltonbarendrecht.nl

VAKCOLLEGE
ZUIDRAND
VMBO BASIS/KADER GL/TL (LWOO)
TOPSPORT • RECREATIE
HEALTH & LIFESTYLE

Durf jij het aan?
Ben jij een doorzetter? Heb jij zin om een topprestatie te halen? Om jezelf en anderen te verbazen? Dan
zijn wij de school voor jou. Je leert doelen te stellen, uitdagingen aan te gaan en verantwoordelijk te zijn
voor je eigen prestaties. Jij traint/oefent om beter te worden; je docent coacht je steeds weer naar een
nieuwe topprestatie. Dat geeft vertrouwen in jezelf.
Want leren is topsport, maar leren is ook plezier en samenwerken. Je ervaart stapje voor stapje hoe fijn het
is persoonlijke groei door te maken en trots te kunnen zijn op jezelf. Challenges dagen je uit om je eigen,
persoonlijke lat steeds weer iets hoger te leggen.

OPEN DAG
3 maart 2021 14.00 - 20.00 uur

INSCHRIJVEN KAN ELKE DAG OP AFSPRAAK

Vakcollege Zuidrand heeft kleine brugklassen. Hierdoor is er veel persoonlijke aandacht voor elke leerling. Tijdens de onderbouw ontdek je in de zogenaamde do-blokken wat je kwaliteiten zijn en welk niveau
het beste bij jou past. Dit kan voor vakken verschillen en ook dat bespreek je met je mentor of je vakdocent. Bij de do-blokken ga je onder andere haarverzorging, keuken, fietsreparatie, fotografie, robotica,
ondernemen & marketing en organiseren van evenementen ontdekken. Dit ontdek je in onze lokalen die
zijn ingericht als werkplaats, kapper, keuken, winkel, presentatieplein......... maar kom dat zelf ontdekken!
We willen natuurlijk dat jouw talenten helemaal tot hun recht komen. We doen dit samen met jou, je ouders en de docenten. We zorgen dat je opleiding goed aansluit bij de verschillende MBO – opleidingen.
Met een VCZ diploma kun je alle kanten op!
Heb je VMBO advies, basis, Kader, of GL/TL met of zonder LWOO, kom dan kijken tijdens de open dagen
of bezoek één van de lesmiddagen. Zeker de moeite waard!

Beumershoek 3 3085 EA Rotterdam (bij de Slinge) www.vakcollegezuidrand.nl @vakcollegezuidrand VCZuidrand
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Mavo Centraal – een kleine en veilige

school met een route naar de havo
Middenin Rotterdam ligt Mavo
Centraal. Een kleine en veilige
school waar leerlingen en medewerkers elkaar kennen en helpen.
De school ligt vlakbij Centraal Station. Het is maar 2 minuten lopen.
De school is goed bereikbaar met
het openbaar vervoer. Dat is ideaal voor leerlingen die van verder
komen. Maar veel leerlingen komen natuurlijk ook op de fiets. Op
ons afgesloten schoolplein is een
ruime fietsenstalling.
Mavo/havo klassen

Op Mavo Centraal kun
je starten met een kader/
tl-advies, een mavoadvies,
een
mavo/havoadvies
of een havoadvies. We
hebben brugklassen met
verschillende niveaus. Als
je goed bent in een aantal
vakken, kun je ook één of
meer vakken op een hoger
niveau doen. Zo heb je tijd
om je goed te ontwikkelen.
Pas aan het eind van leerjaar 2 geven wij het definitieve advies voor 3 mavo
of 3 havo. Mag jij naar 3
havo? Dan kun je natuurlijk zelf een havo-school
zoeken, maar je bent sowieso verzekerd van een
plek in 3 havo op Lyceum
Kralingen, de havo/vwo
school binnen onze scholengroep.

Klein en veilig

Leerlingen zijn graag op

school, dat merk je al als
je binnenkomt in de gezellige aula. Leerlingen ontmoeten elkaar hier, spelen
tafelvoetbal en blijven na
schooltijd vaak nog even
hangen. Doordat we duidelijke afspraken met elkaar maken over hoe we
met elkaar omgaan, is er
een fijne en ontspannen
sfeer. Onze leerlingen geven ons het cijfer 9,5 voor
veiligheid. Dat is hoger
dan het landelijk gemiddelde. Daar zijn we erg trots
op!

Design, Technology
& Innovation (DTI)

Mavo Centraal is gericht
op de toekomst, wat die
jou kan bieden en wat jij
in de toekomst zelf te bieden hebt. Niemand weet
hoe de wereld er over
tien of twintig jaar uitziet.
Toch staat één ding vast:
door nieuwe technologie

verdwijnen bestaande beroepen en ontstaan nieuwe
kansen en mogelijkheden.
Bij ons volg je daarom in
de onderbouw het vak Design, Technology & Innovation (DTI). Je werkt met je

klasgenoten aan projecten
waarbij nieuwe technologische en ICT-toepassingen,
creatief denken en samenwerken een belangrijke rol
spelen. Je bouwt bijvoorbeeld een escaperoom
of ontwerpt je eigen emo-

ticons. Als je verder wilt
gaan op het gebied van
digitale informatie- en communicatietechnologie, dan
kun je vanaf leerjaar 3 kiezen voor het examenvak
informatietechnologie.

Je hebt zelf iets te
kiezen

Met ons flexrooster leer je
zelf de baas te worden
over je eigen leren. Voor
ieder vak heb je een studiewijzer, waarin het leerdoel van die week staat.
Zo weet je altijd precies
wat je te doen hebt. Je
werkt in de vaklessen aan
jouw opdrachten en kiest
daarnaast tijdens de 6
MC-uren zelf aan welk vak
en bij welke docent je extra wilt werken. Zo leer je
steeds beter plannen.

Masterclasses

Ook in de masterclasses
kiezen leerlingen zelf wat
zij graag willen doen. Iedere vier weken starten
er nieuwe masterclasses,
zoals dj-ing en beatcreation, vloggen, fotografie,
freerunning en nog veel
meer. Zo ontdek je nieuwe dingen op het gebied
van theater, dans, muziek,
mode & design en sport en
ontwikkel je jouw talenten.

Persoonlijke coach

Op Mavo Centraal heb je
een persoonlijke coach.
Hij of zij is jouw eerste aan-

spreekpunt op school. Met
de coach bespreek je hoe
het gaat op school, wat
jouw persoonlijke doelen
zijn en hoe je jouw talenten daarbij kunt gebruiken.
Ook meer persoonlijke zaken kun je met de coach
bespreken. De coach
houdt samen met jou in de
gaten of het goed gaat en
helpt je verder op weg.

Leerlingenraad

Het allerbelangrijkste op
Mavo Centraal? Dat zijn
natuurlijk onze leerlingen.
We zijn dan ook ontzettend trots op onze actieve
leerlingenraad. Uit ieder
leerjaar zitten er leerlingen in de leerlingenraad.
Zij praten mee over alle
belangrijke schoolzaken.
De leerlingenraad komt iedere week samen en geeft
de schoolleiding advies.
Op deze manier hebben
leerlingen veel invloed op
school en bouwen we samen aan die toffe school!

Nieuwsgierig?

Op onze nieuwe website
www.mavocentraal.nl
vind je veel informatie en
kun je onze video ‘Mavo
Centraal in 90 seconden’
bekijken. En natuurlijk maken we graag een persoonlijke afspraak om nog
meer te vertellen over onze
school.
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zorg &
welzijn
(z&w)

economie &
ondernemen
(e&o)

bouwen,
wonen &
interieur (bwi)

produceren,
installeren &
energie (pie)

mobiliteit
& transport
(m&t)
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Accent Praktijkonderwijs Hoogvliet
begeleidt leerlingen naar een
passende plek in de maatschappij
Op Accent Praktijkonderwijs, een kleinschalige praktijkschool in Hoogvliet,
worden leerlingen opgeleid om uit te stromen richting de arbeidsmarkt of
het mbo. Dat gebeurt in een veilige omgeving, waarin zij hun eigen talenten ontwikkelen. De docenten kennen iedereen bij naam, waardoor Accent
Hoogvliet aanvoelt als een warm bad. ,,Ons motto is dan ook zonder relatie
geen prestatie”, vertellen teamleider Havva Celebi – Nakay en vestigingsdirecteur Francis ’t Zand.

hE t
zuiderpark
collEgE

Uitdagen op eigen
niveau

Accent Hoogvliet telt ongeveer 200 leerlingen,
veelal afkomstig uit de regio Rotterdam, Albrandswaard en Spijkenisse. Al
voor de inschrijving wordt
gestart met het opbouwen van een relatie middels een uitgebreid intakegesprek en een huisbezoek
bij elke leerling. De leerlingen doorlopen een leerroute van maximaal zes
jaar. ,,In de eerste drie jaar
wordt de basis gelegd. Ze
worden door ons op eigen
niveau uitgedaagd, doordat we werken in niveaugroepen. Daardoor zie je
ze vaak sprongen maken
en eventuele achterstanden snel inlopen”, vertelt

school van de toekomst
in de stad van nu

Francis. ,,Behalve het
volgen van de algemene
vakken en sociale vaardigheidslessen is er ook ruimte voor brancheoriëntatie.
We laten ze overal mee
kennismaken; groenvoorziening, horeca, techniek,
handel en zorg & welzijn.
Na leerjaar drie maken
de leerlingen een keuze
voor een richting”, legt
Havva uit. Accent Hoogvliet heeft bovendien een
kunst- en cultuurprofiel,

met veel aandacht voor
drama, muziek en beeldende vorming. Jaarlijks
wordt een Theateravond
georganiseerd waar leerlingen kunnen laten zien
wat zij hebben geleerd.

Twee onderwijsroutes

Wie de pro-praktijk route
volgt, gaat vakgericht aan
het werk. Het onderwijs
is er specifiek op gericht
om leerlingen voor te bereiden op een baan. Het

Farelcollege
lyceum mavo vmbo

is echter ook mogelijk
om de pro-mbo route te
volgen. Daarbij worden
de leerlingen in maximaal
drie jaar voorbereid op
een examen op mbo-niveau 1, maar dan in de
vertrouwde omgeving van
de school. Het modern ingerichte gebouw bevat diverse praktijklokalen. Er is
echter ook een belangrijke
rol weggelegd voor stages. ,,Wij hebben interne,
externe en maatschappelijke stages. Ook werken wij met groepsstages
waarbij meerdere leerlingen in één bedrijf aan de
slag gaan. Het aantal stagedagen en -uren wordt
afhankelijk van de gekozen route steeds verder
uitgebreid”, vertelt Havva.
Accent Hoogvliet kan
daarbij rekenen op een
groot netwerk aan bedrijven dat graag stageplaatsen beschikbaar stelt.

Zonder relatie geen
prestatie

Accent Hoogvliet heeft
twee keer het predicaat
‘Excellente School’ be-

haald en is tevens in het bezit van het certificaat ‘Veilige
School’. ,,Dit heeft alles te maken met onze werkwijze,
waarin het opbouwen van de relatie centraal staat. Daar
staat of valt alles mee”, geeft Francis aan. ,,Daarom
wordt er in alle lessen veel aandacht besteed aan sociale vaardigheden. Daarnaast hebben de mentoren goed
contact met de ouders en is er een zorgteam dat leerlingen, ouders en docenten ondersteunt en adviseert.
Iedere leerling is dus in beeld.” Haar woorden worden
bevestigd door Havva, die ook wijst op de extra RT-lessen die naast de reguliere vakken worden aangeboden
voor Nederlands en rekenen. ,,De extra ondersteuningsweek in de vakantie deden we speciaal voor leerlingen
die moeite hadden met de praktijkvakken. Zij kwamen
graag terug om extra lessen te volgen.”
Nieuwsgierig naar de sfeer op Accent Hoogvliet?
Maak dan eens een afspraak voor een rondleiding.

Accent Praktijkonderwijs Hoogvliet

Max Havelaarweg 53, 3193 VA Hoogvliet
T: 010-2095503
I: www.accent-praktijkonderwijs.nl/scholen/hoogvliet

Zit je in groep 8 en wil je je
aanmelden voor onze school?
Maak dan samen met je ouders/
verzorgers een afspraak voor een
persoonlijk digitaal inschrijfgesprek
via Microsoft Teams!

Dinsdag 2 maart
Donderdag 4 maart
meld je
nu aan voor
Doe- en kiJkochtend
zaterdag 6 maart 10.00-13.00 uur
aanmelden schooljaar 2021-2022
dinsdag 2 en 9 maart 15.00-19.00 uur
zaterdag 6 maart 10.00-13.00 uur
vrijdag 5 en 12 maart 15.00-17.00 uur
Maak een afspraak om je aan te melden op:

WWW.zuiderpark.nl

schooljaar
2021/2022

Kijk voor meer informatie en
aanmelden op www.farelcollege.nl

Wat bieden wij:

• Alle onderwijsniveaus van
tweetalig atheneum tot vmbo-basis
• Uitstekende opstroommogelijkheden
• Goede leerlingenzorg
• Dyslexiecoaches
• Maatwerk, flexuren en accenturen
• Voetbalklas, Sportklas, Muziekklas,
Kunstklas
• Groeigesprekken
• Dagstart

Tweetalig onderwijs, voetbalklas, muziekklas en meer!
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PT010 Theater en
Dans; Dé school met
aandacht voor uw
kind

SCHOOL4SPORT&LIFESTYLE

schooljaar
2021-2022

SCHRIJF JE IN!

www.veenoord.info

010-4832344
BBL GL
KBL TL

PERSOONLIJKE
kennismaking&
RONDLEIDING

MEET&
GREET

ONLINE

Meld je aan!

Ouders van leerlingen op PT010: “Wat ik wil voor
mijn kind is dat het opgroeit tot een fijn mens dat
kan genieten van het leven. Dat mijn kind naar
een school gaat waar een veilige en prettige sfeer
onderdeel is van iedere lesdag. Een school waar
het gaat over goed onderwijs waardoor mijn kind
de beste versie kan worden van zichzelf en hij gewoon een diploma haalt. Op PT010 heb ik dit gevonden voor mijn kind en wij staan vierkant achter
onze keuze!”
“Mijn kind heeft al vanaf groep 7 zo’n passie
voor dans en muziek, ik heb geen idee hoeveel
tiktok-filmpjes er al gemaakt zijn. Wat ik fijn vind,
is dat de kinderen op PT010 heerlijk met hun hobby’s bezig zijn, zonder dat zij inleveren op de andere
belangrijke vakken. Door de theatervakken te volgen, leerde mijn zoon steeds beter uit zijn woorden
te komen in een presentatie. Hij stapt gewoon voor
een groep en durft te improviseren en presenteren.
Daar heb ik zelf iets langer over gedaan…”

Angeline Swinkels (fotografie)

Het maken van een
schoolkeuze is in veel gezinnen een mijlpaal en dat
begrijpen wij op PT010
maar al te goed. Digitale
scholenmarkten en inlogmomenten zijn een uitvinding, maar in de praktijk
blijkt dat u nog steeds
graag langskomt voor
een persoonlijk gesprek.
Wij ontvangen u dan ook
hartelijk bij ons op school,
zodat u samen met uw
kind alle informatie krijgt
die nodig is om een goede
keuze te maken.
Alles wat Rotterdam kenmerkt, komt samen op
PT010. Eigenheid, doorzettingsvermogen, diversiteit en talent! De school
kent een inspirerende
groep leerlingen met passie voor Theater en Dans
op het podium, maar
ook met grote nieuwsgierigheid naar alles wat
er om het podium heen
plaatsvindt. Licht, geluid,
techniek, decorbouw zijn
o.a. aanbod voor ons Off
Stage onderwijs. Hiermee

biedt PT010 een uniek
onderwijsaanbod
voor
leerlingen met een kader/
mavo advies. Naast het
aanbod van deze kunstvakken werken de leerlingen ook aan reguliere
profielvakken voor de basis van een stevig diploma
waarmee zij gemakkelijk
doorstromen naar een
vervolgopleiding.
Hoe wordt een leerling de
beste versie van zichzelf?
Door intensieve coaching
van betrokken docenten
die zich bezig houden met
de planning, voortgang en
doelen van uw kind. Dit
alles gebeurt zonder inleveren op de eigen verantwoordelijkheid van onze
leerlingen. PT010 werkt
namelijk vanuit de Dalton-richtlijnen en is een
school waar leerlingen de
kernwaarden: zelfstandigheid, vrijheid in gebondenheid en samenwerking
iedere dag in de praktijk
brengen. In het kunstprofiel – gegeven door
docenten van Jeugdtheater Hofplein- smelt Daltononderwijs samen met
vaardigheden die in de
kunstvakken worden aangeleerd.

Kunstvakken op PT010
- Theater en Dans

Leerlingen volgen wekelijks in de onderbouw 6
uur les in on & off stage
kunstvakken. In de brugklas starten alle leerlingen
met 2 uur theater, 2 uur
dans en 2 uur vormgeving
& techniek. Na een half
jaar kiezen zij voor een
definitief profiel: dans of

Opendag
Donderdag 11 maart
16.00 uur - 20.00 uur
200922.HVS.advertentie 265x190mm.indd 1

Ben jĳ sterk, slim, behulpzaam en hou je van goed
eten? Ben je een echte teamplayer, een aanpakker en
creatief?
Bĳ onze school horen die termen thuis. Daar kies je
bewust voor. Je leert iets waar je apetrots op kunt zĳn.
Je haalt je VMBO-diploma én je vakopleiding: tot kok,
gastheer, broodbakker, banketbakker, evenementorganisator of recreatiemedewerker.

theater. Het dansprofiel
bestaat uit 3 uur per week
dans (hoofdvak is Urban),
1 uur theater en 2 uur wisselende disciplines. Met
een theaterprofiel kiest
een leerling voor 3 uur
theater, 1 uur dans en 2
uur wisselende disciplines.
De theaterleerlingen doen
na 4 jaar het Centraal Examen Drama en de Dans
leerlingen maken het
Centraal Examen Dans.
Het Schoolexamen sluiten onze leerlingen af met
een spetterende dans- of
theatervoorstelling. Onze
leerlingen staan dan te
schitteren op het podium
en hebben naast hun eigen optreden, ook het decor, de kostuums, muziek,
posters en de techniek
verzorgd. Samenwerkend
zonder hun eigenheid te
verliezen. Door ons onderwijs op deze manier te
organiseren ontwikkelen
onze leerlingen dus vaardigheden die zij na hun
vervolgopleiding kunnen
inzetten voor ieder beroep.
PT010 - Theater en Dans
is dus dé school voor iedereen die meer wil dan
alleen een VMBO diploma. Zo leggen leerlingen
op PT010 - Theater en
Dans een brede basis voor
de toekomst en hebben ze
een streepje voor als ze na
hun VMBO diploma willen
doorstromen naar één van
de MBO Kunstvakopleidingen. PT010 werkt niet
alleen nauw samen met
Jeugdtheater
Hofplein,
maar ook met Albeda College en Codarts.

U bent van harte welkom met uw kind op
onze Open Dag zaterdag 13 maart. Vanaf
nu organiseert PT010 iedere schooldag
tot 19 maart persoonlijke kennismakingsgesprekken.
U kunt hiervoor eenvoudig reserveren via:

www.horecavakschoolrotterdam.nl

www.pt010theaterendans.nl
22-09-20 16:40
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WELKOM OP HPC ROTTERDAM!
HPC Rotterdam bestaat uit drie scholen voor praktijkonderwijs in Rotterdam.
De scholen staan verspreid over de stad en er is dus altijd een HPC bij jou in
de buurt. De drie HPC scholen werken samen, maar elke school is ook uniek met
een eigen karakter. Wil jij weten of er een school is die bij jou past?
Lees dan verder op deze pagina.
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Het Praktijk College Charlois
Jij doet het!
Wat leuk dat je meer wil weten over onze school. We vertellen je graag
meer want wij zijn trots op onze mooie school en leerlingen. Onze school
is klein en daardoor kent iedereen elkaar. Dat vinden we belangrijk. Onze
klassen hebben maximaal 16 leerlingen en elke leerling heeft een eigen
mentor. We staan voor al onze leerlingen klaar en dat betekent ook dat
wij pesten aanpakken. Iedereen voelt zich snel thuis omdat het altijd heel
gezellig is.
Praktijkonderwjs

HPC Charlois is een school voor Praktijkonderwijs. Bij ons op school leer je dus vooral door lekker aan de slag te gaan, dingen uit te proberen en te doen. We hebben 6 richtingen waarin je
certificaten kunt halen: techniek, groen, zorg en welzijn, logistiek, horeca en detailhandel.
Natuurlijk krijg je ook vakken als Nederlands en rekenen.

www-hpc-charlois.nl
Ben je
nieuwsgierig?

PRO+ met MBO

Bij ons op school krijgt elke leerling leerstof op zijn of haar eigen niveau. Zo volgt elke
leerling dus een eigen route. Deze route wordt afgesloten met passende vakcertificaten.
Leerlingen die goed kunnen werken in de praktijk kunnen een Pro-diploma halen. Na
onze school ga je aan het werk in de baan die bij je past. Wanneer je na onze school
verder wilt leren, kun je bij ons op school een mbo-1 diploma halen. Daarna ga je naar
een andere school voor mbo-2.

Leuke dingen doen!

We vinden het belangrijk om samen met jou te ontdekken wat je leuk vindt en waar je goed
in bent. Daarom organiseren we naast de lessen ook veel extra dingen zoals workshops muziek,
klimmen en voetbal of allerlei uitjes en zélfs ons eigen festival. Allemaal kansen om te ontdekken wie
je bent en wat je wil worden. Ons motto is ‘jij doet het!’ en samen met jou gaan we op zoek naar wie jij Ook leuk! Op onze Insta zie je de leuke dingen die onze
zal worden na onze mooie school!
leerlingen doen: hpc_charlois

Voor meer informatie over HPC Rotterdam:
Mevr. J. Visser (Directeur scholengroep HPC Rotterdam),
jvisser@lmc-vo.nl of 06-33908324

Het Praktijk College Centrum
Talent in Praktijk!
Iedereen heeft een talent, jij dus ook! Op onze school ontdekken we
graag samen met jou wat jouw talenten zijn. Zo kun je die gebruiken
voor jouw toekomstige droombaan. Dat doen we tijdens de lessen, stages, workshops en activiteiten. Ons motto is daarom ook niet voor
niets: Talent in praktijk!
Klein en veilig

Onze school staat vlakbij
het Centrum van Rotterdam. We hebben
ongeveer 200 leerlingen. Doordat we
een kleine school
zijn, kent iedereen
elkaar. We vinden het
belangrijk dat iedereen
met plezier naar school
komt en zich veilig voelt.
Daarom hebben we duidelijke
afspraken en gaan we respectvol met elkaar om. In een
klas zitten ongeveer 16 leerlingen. Daardoor hebben de
docenten écht aandacht voor jou en kunnen ze je helpen
met al jouw vragen. We vinden het belangrijk dat jij jezelf kan zijn op school. We staan voor je klaar als je hulp
nodig hebt, maar vinden het ook leuk om te horen als je
iets bijzonders hebt meegemaakt.

Toffe activiteiten

We wisselen onze lessen graag af met leuke, leerzame
en creatieve activiteiten. Taal en rekenen kun je namelijk leren uit een werkboek, maar het is veel leuker om
dit in de praktijk te oefenen. Bijvoorbeeld met een leuk
spel of tijdens een uitdagende activiteit. Daarom doen
we elk jaar verschillende activiteiten binnen en buiten

school. Zo gaan we bijvoorbeeld naar het theater of ga
je je eigen film maken. Ook organiseren we een aantal
weken per jaar keuzevakken. Je kiest dan een vak wat je
normaal niet op school krijgt, zoals werken met graffiti,
dansen of bootcamp.

Diploma

Elke leerling wil uiteindelijk met een diploma van
school; jij natuurlijk ook.
Vanaf het eerste leerjaar
verzamel je bewijzen voor
de verschillende vakken.
Met dit bewijs kun je laten zien wat je hebt geleerd.
Uiteindelijk komen de bewijzen
in jouw portfolio. Dat portfolio is natuurlijk iets om trots
op te zijn. Als je na een aantal jaar klaar bent met school
kun je met jouw portfolio laten zien wat je in al die jaren
hebt geleerd en gedaan. Daarmee kun je jouw diploma
praktijkonderwijs behalen.

Werken of verder leren

Nadat je je diploma hebt, kun je gaan werken. Je hebt
in je tijd op school ontdekt welk werk je leuk vindt en
waar je goed in bent. We helpen je om alles te regelen,
zodat je een nieuwe stap kunt maken. Een klein groepje
leerlingen leert door, zij doen het entreetraject oftewel

Maak dan snel een
afspraak voor een
Coronaproof rondleiding:
010-4194946

Het Praktijk College Zuidwijk
Wij weten dat je het kan!

Maak snel een
afspraak voor een
persoonlijke, coronaproof rondleiding!

Aandacht
mbo 1. Dit kan gewoon bij ons op school. Zo blijf je in
je vertrouwde omgeving met de docenten die je kent.

Samen met thuis

We houden goed contact met jouw ouders of verzorgers. Dat doen we niet alleen als het even niet lekker
loopt, maar zeker ook als het heel goed gaat. Jouw behaalde successen en prestaties delen we graag! Meerdere keren per schooljaar nodigen we je ouders uit voor
een gesprek op school, bijvoorbeeld voor jouw portfolio
of rapport. Ook komt je mentor één keer per jaar op
huisbezoek. Het is altijd leuk als jij je eigen plek kunt
laten zien. Naast deze afspraak houden we contact met
thuis door te bellen, mailen of appen. Zo maken we met
elkaar een groot succes van jouw schooljaren!
Voor meer informatie:
Contactpersoon:
Mevr. J. Jansen (locatiedirecteur)
jjansen@lmc-vo.nl of 06-20881808
Mevr. N. Fioole (teamleider)
nfioole@lmc-vo.nl of 06-15350194
of volg ons op www.instagram.com/hpccentrum

Wij hebben een vijf-gelijke-dagen rooster. Dit betekent
dat je iedere dag van 08.30 tot 14.45 uur op school
bent. Je start en eindigt je dag bij je mentor. Je zit in een
kleine klas. Dus je mentor heeft aandacht voor iedereen
en daar bouw je een band mee op.
Fase-onderwijs
Op onze school werken wij niet in leerjaren, maar in drie
fasen. Wanneer je bij ons op school komt, start je in fase
één, de zelfredzaamheidsfase. In deze fase leer jij hoe
je voor jezelf, maar ook voor anderen moet zorgen.
Wanneer je de eerste fase hebt afgerond ga je naar
fase twee, de beroepsoriëntatie-fase. In deze fase ga
je onderzoeken in welke sector je zou willen werken. Je
kunt kiezen uit techniek, detailhandel, horeca of zorg &
welzijn.
Als jij er klaar voor bent, maken we de overstap naar de
laatste fase, de beroepsgerichte fase. Nu gaan we voor
het echte werk!
Samen met jou gaan we op zoek
naar een passende stageplek.
Keuze-uren
Naast de praktijkvakken,
Nederlands, rekenen, burgerschap, Engels, digitale vaardigheden, sociale
vaardigheden,
beeldende
vorming en gym, hebben wij
keuze-uren Vrije Tijd.

HPC Zuidwijk staat nu nog in Rotterdam Charlois, maar in de zomer
van 2021 gaan wij verhuizen naar een schitterend nieuw schoolgebouw, in de wijk Zuidwijk! Wij zijn een kleine veilige en gezellige school
met ongeveer 180 leerlingen, waar iedereen elkaar kent. Wij vinden
het belangrijk dat je iedere dag met plezier naar school gaat. Om dat
te bereiken, moet jij dingen doen die jij leuk vindt! Samen met je mentor ga jij op zoek naar jouw interesses. Wij hebben het onderwijs zo
ingericht dat jij in je eigen tempo op ontdekkingstocht gaat naar jouw
toekomst.
Jij bepaalt dan welke lessen je wilt volgen. Denk maar
eens aan koken, sporten, muziek, drama of dans.
MBO-1
Een beperkt aantal leerlingen gaat verder leren, zo werken wij samen met een ROC-school. Leerlingen kunnen
op onze school het mbo-1 diploma behalen.
Van inspanning naar ontspanning
Het schooljaar starten we met een brugklaskamp, zodat
je je klasgenoten leert kennen. Ieder jaar gaan we op
schoolreis en hebben we themaweken, sportdagen en
minimaal één schoolfeest. Daarnaast heeft iedere klas
een aantal uitstapjes naar onder andere musea, muziek
of toneel.
Coronaproof rondleiding
Wij willen jou graag onze school laten zien! Dit gebeurt
Coronaproof. Je kunt hiervoor een afspraak maken met
onze ondersteuningscoördinator of teamleider.

Het Praktijkcollege
Zuidwijk

Huismanstraat 30
3082HK Rotterdam
T: 010-2974580
I: www.hpc-zuidwijk.nl
E: hpc-zuidwijk@lmc-vo.nl

Bel voor een
afspraak!
Wij geven jou graag
een Coronaproof
rondleiding!

Mw. J. Smulders, Ondersteuningscoördinator
Onderbouw			 T: 06-46625601
Hr. J. Oren, Teamleider		
T: 06-19293776
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Gemini College
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Het Gemini College in Ridderkerk is een middelgrote school met ca. 800 leerlingen, waar
onderwijs wordt aangeboden op vmbo-bk-,
mavo-, havo- en vwo-niveau. Speciaal voor
deze onderwijskrant zetten we een aantal interessante weetjes en nieuwtjes op een rij!
Het Gemini College
bouwt aan de toekomst.
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Zowel letterlijk als figuurlijk gaat het Gemini
voortvarend verder. Per 1
augustus 2022 gaat het
nieuwe Gemini-gebouw
open! Een prachtig nieuw
en modern gebouw gelegen op een groene campus, aangrenzend aan de
sportvelden en het zwembad. Het is voorzien van
alle gemakken waaronder
twee gymzalen, een danslokaal, het scienceplein
en vele flexibele lokalen
geschikt voor kleine en
grote groepen. En wat te

denken van de specifieke
lokalen voor de afdeling
Techniek, Zorg & Welzijn
met zijn prachtige keuken
en Economie & Ondernemen. Het Gemini College
Ridderkerk is klaar voor
de toekomst en wie wil er
nu niet in zo’n schitterend
gebouw les krijgen?

VWO met volle kracht voorwaarts

Het afgelopen schooljaar is het vak BSM (Bewegen,
Sport en Maatschappij) aan de keuzeprofielen van de
bovenbouw vwo toegevoegd. Het vak bestaat uit zowel
een theoretisch deel als een praktisch deel. Denk bij het
theoretische deel aan b.v. EHBO. Het praktische deel
richt zich vooral op verdieping van bekende sporten en
het ervaren van minder gangbare sporten. Denk daarbij
aan persluchtduiken en waterskiën.
Het komend schooljaar wordt de keuze verder uitgebreid met het vak filosofie. De eerste 3 jaren hebben de
leerlingen bijna achter de rug en nu kunnen zij de keuze

maken om dit prachtige
vak in de bovenbouw als
examenvak te gaan volgen.
Als klap op de vuurpijl
starten binnenkort de
Masterclasses weer. Gekozen kan worden uit een flexuur
Techniek, maar ook Italiaans koken. Voor bovenbouwleerlingen die na het behalen van het diploma een economische studie gaan volgen is de cursus Elementair
Boekhouden heel interessant. De cursus wordt namelijk
afgerond met een officieel erkend diploma!

Aanmelden voor onze school?!

De leerlingen en ouders van de basisschool mochten
een lange tijd niet fysiek op de basisschool komen.
Mede om die reden is de periode van aanmelden verlengd tot en met 19 maart 2021.
Volg de nieuwbouwkrant op onze website!

We vinden het erg fijn dat je je wilt aanmelden voor
onze school en weten zeker dat je de juiste keuze hebt
gemaakt! Daarom heeft onze school speciale inschrijfmomenten:
• Dinsdag 2 maart 2021
• Woensdag 3 maart 2021
• Donderdag 4 maart 2021
• Woensdag 10 maart 2021
• Woensdag 17 maart 2021
• Vrijdag 19 maart 2021
* vrije inloop

15.00-20.00 uur
15.00-20.00 uur
15.00-18.00 uur
15.00-18.00 uur
15.00-18.00 uur
15.00-18.00 uur

Er zijn voldoende medewerkers aanwezig om ervoor te
zorgen dat de inschrijving zo veilig en soepel mogelijk
verloopt. Natuurlijk is er ook ruimte voor het stellen
van vragen.

MEDIA
MAVO

Is er behoefte aan een rondleiding door de school dan

behoort dit ook tot de
mogelijkheden.
Is er geen gelegenheid
om de aanmeldmomenten te bezoeken, dan kan
het ingevulde aanmeldpakket in de periode van
1 t/m 19 maart ingeleverd worden bij onze
leerlingenadministratie.
Deze is dagelijks aanwezig van 9.00 tot 16.00
uur.
Op onze website
www.geminicollegeridderkerk.nl kunt u onder
het kopje AANMELDEN
informatie vinden over
de formulieren die nodig
zijn bij de aanmelding.
We zien je graag op één
van de aanmeldmomenten!

Gemini College, Prinses Margrietstraat 163, 2983 ED Ridderkerk
T: 0180-486999, I: www.geminicollegeridderkerk.nl

Johan de Witt- gymnasium
met een lange en rijke historie en vele jaren
ervaring en kennis bieden we jou een
ambitieuze en veilige omgeving voor een
kansrijke schoolcarrière.

Zou jij niet op de
leukste school van
Rotterdam willen zitten?

OPEN DAG
vmbo
mavo
havo

Schrijf je dan nú in
voor schooljaar 2021/2022!
Kies een tijdslot voor een
persoonlijke inschrijving op:

www.rotterdamdesigncollege.nl

Rotterdam
Design
College

havo
mavo
vmbo
Design
your future
–––
Explore
yourself
volg ons ook op:

Dompel je onder in de warme
sfeer van het Johan de
Witt-gymnasium

gemist?
Op onze website is de virtuele open dag
alsnog te bezoeken. Ook is de live uitegezonden
‘talkshow zonder grenzen’ terug te zien.

Ta l e n t r i j k e
leerlingen die
een
school
met grenzeloze
mogelijkheden zoeken, zijn bij
het Johan de
Witt-gymnasium aan het
juiste adres.
Het gymnasium vormt een warme
thuisbasis die gekenmerkt
wordt door het typische
‘JdW-gevoel’: iedereen op
deze kleinschalige school
kent elkaar en er is alle
ruimte om jezelf te zijn en
je eigen talenten te ontwikkelen. De rijke historie
van het oudste gymnasium van Nederland vormt
de basis voor de optimale
begeleiding van leerlingen,
die op een eigentijdse en
vernieuwende wijze wordt
vormgegeven. Zo worden
er weinig toetsen gegeven

en is er veel zelfstandigheid voor leerlingen. Naast de
reguliere vakken kunnen leerlingen zich extra bekwamen in talenprogramma’s Cambridge Engels, DELF
Frans en Goethe Duits, terwijl de tweede verdieping
van het gebouw een compleet uitgeruste ‘bèta-vleugel’ heeft waar de technische vakken ruimschoots
aan bod komen. Ook cultureel kunnen leerlingen zich
ontplooien via het schoolorkest, het onderbouwkoor,
sport en toneel. De mogelijkheden op het Johan de
Witt-gymnasium zijn echt grenzeloos: er is een uitgebreid ondersteuningsprogramma voor leerlingen die
extra zorg nodig hebben óf juist een extra uitdaging
zoeken. Meer weten? Bekijk de website www.jdw.nl
en bezoek alsnog de virtuele open dag of bekijk de live
uitgezonden ‘talkshow zonder grenzen’ terug. U kunt
ook een afspraak maken met onze leerjaarcoördinator
de heer Gemser via n.gemser@jdw.nl .
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Zit jij in groep 8? Dan kun jij je nu

AANMELDEN
t /m 19 maart

Rotterdam

• kleinschalig
• persoonlijk
• veelzijdig

2021

Het Lyceum Rotterdam
voor kunst, wetenschap
en ondernemen
Elkaar gemist

Vorig jaar kwamen na de
volledige en daarna gedeeltelijke sluiting van
de scholen eindelijk alle
leerlingen weer even naar
school. Nee, het was niet
helemaal zoals normaal,
want tussen docenten en
leerlingen en docenten
onderling moest er 1,5
meter afstand gehouden
worden. Daarom moesten we wel een paar dingen anders doen: schermen op de bureaus van de
docenten, zeeppompjes in
alle lokalen en afspraken
over looprichtingen. Maar
wat was iedereen blij dat
er weer gewoon les gegeven kon worden op
school! Wat hadden docenten en leerlingen het
normale contact gemist!
Het Lyceum Rotterdam
is een school waar het
persoonlijke contact en
de persoonlijke aandacht

De afgelopen periode heb jij (vooral online)
kennis kunnen maken met scholen voor
voortgezet onderwijs. Nu is het moment
om je aan te melden. Kijk op de website
van de school naar jouw keuze
hoe je je kunt aanmelden.
We verwelkomen je
graag in het echt!

Dit zijn de scholen van LMC Voortgezet Onderwijs:

hoog in het vaandel staan
en dan zijn zes maanden
zonder echt contact erg
lang! Het is dus heel erg
fijn dat we nu weer op
school zijn en alle lessen
gegeven worden.

Kunst, wetenschap en
ondernemen

Docenten en leerlingen
delen hun passie voor
kunst, wetenschap en ondernemen en dat maakt de
school uniek. Het Lyceum
Rotterdam is namelijk een
school voor havo/atheneum/gymnasium
met
drie bijzondere opleidingen: kunst, wetenschap
en ondernemen. Het is
een creatieve, kleurrijke
en veilige school in het
hart van Rotterdam. Op
Het Lyceum Rotterdam
krijg je de tijd en ruimte
om je talenten te verkennen en te ontplooien. Je
leert je grenzen kennen en

verleggen waar dat nodig
is. Uitgangspunt is steeds
wie jij bent en wie jij wilt
worden.
Onze
drie
richtingen
kunst, wetenschap en
ondernemen bieden onze
leerlingen het platform
om door experiment en
onderzoek zichzelf en de
wereld waarin zij leven
steeds beter te leren kennen. Binnen elke richting
gaat het om het stimuleren van nieuwsgierigheid,
creatief denken en probleemoplossend vermogen.

De échte wereld

Het Lyceum Rotterdam
hecht aan een nauwe relatie tussen school en
samenleving. Vooral tijdens de projectdagen en
de excursies, die we een
aantal maal per jaar organiseren voor alle klassen,
komen de leerlingen in-

tensief in aanraking met
de werkelijkheid buiten de
schoolmuren. Twee keer
per jaar leggen we alle
lessen op het rooster een
aantal dagen stil om met
de hele school projecten
te doen binnen en buiten
de school. Leerlingen van
de drie richtingen vormen
samen teams en trekken
erop uit. Ze bezoeken
musea, bedrijven en andere instellingen. Deze
dagen gonst Het Lyceum
Rotterdam van de activiteiten. De wijde omtrek
van de school verandert
in een groot laboratorium
waar optredens, urban interventions en exposities
elkaar in rap tempo opvolgen.
Voel jij je aangetrokken tot
een wereld waarin beelden
en creativiteit belangrijk
zijn? Kleur je liever buiten
de lijntjes, ben je leergierig, onderzoekend én heb
je lef? Dan ben je bij Het
Lyceum Rotterdam aan
het juiste adres!

Gymnasium mét
kunst, wetenschap of
ondernemen

En wil je graag een klassieke opleiding volgen,

maar je óók ontwikkelen in de kunst, wetenschap of
ondernemen? Bij het Lyceum Rotterdam is deze unieke
combinatie mogelijk! Je volgt dan de gymnasiumopleiding mét kunst, wetenschap of ondernemen!
Nieuwsgierig geworden? Kijk eens op onze website!

Alle filmpjes van de open lessen, open
dagen, informatieavonden en overige
informatie over onze school zijn te vinden
op: www.hetlyceumrotterdam.nl

Montessori Mavo Rotterdam

Weet je het nog niet precies? Doe de interesse-test op schoolvinden.nu
en neem contact op met de top-3 van scholen die uit jouw test komen.
Of bekijk de filmpjes van de LMC-scholen.

School gevonden?
Dat is mooi! Op deze
pagina vind je alle linkjes
naar de aanmeldpagina’s.

De Montessori Mavo Rotterdam is een kleinschalige school met veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Op de Montessori Mavo Rotterdam
leer je niet alleen met je hoofd, maar ook met je hart en handen. Wat je
leert in de lessen pas je toe in projecten met wisselende thema’s en er is de
Montessori Academie. Kom zelf ontdekken!

Montessorionderwijs
is
gericht op de individuele
ontwikkeling: elk kind is
uniek en vraagt daarom
een eigen benadering.
Onze school doet recht
aan de verschillen door
elke leerling de ruimte te
geven, aan de hand van
Maria Montessori’s motto
‘Help mij het zelf te doen.’
Wij gebruiken beproefde
methoden èn snijden ons
onderwijs toe op de 21ste
eeuw, door middel van
coaching, projecten en de
Montessori Academie.

Projectonderwijs

havo/vwo

mavo
AANM

ELDEN

vmbo

Praktijkonderwijs

VOOR

Scan de
QR-codes

Onze leerlingen werken
regelmatig in een groepje
(of alleen) aan een project: zij doen onderzoek,
bedenken oplossingen en
voeren plannen uit. Alle
projecten hebben een
thema - aansluitend bij
de leeftijdsfase van de
leerlingen - waarin verschillende schoolvakken
geïntegreerd aan bod komen. Voorbeelden van
projecten zijn: Succesvol
schooljaar, Wat eten wij
vandaag?, Grieken en
Romeinen en Wat wil ik
worden? In de projecten
maken de leerlingen kennis met de wereld buiten
de lesboeken.

Montessori Academie

Leren omdat het mag en even niet moet, kan in de Montessori Academie. Er valt namelijk veel meer te leren
buiten het klaslokaal. Leerlingen leren organiseren en
kunnen meedenken in de verschillende leerlingenteams,
zoals de leerlingenraad, de feest- en kantinecommissie.
Maar leerlingen die het leuk vinden, kunnen zich ook
aanmelden voor de theaterklas, de filmklas, of het Science Lab.

Ruimte

Bovenstaande kenmerken geven in vogelvlucht weer
wat wij beogen met ons onderwijs en de slogan ‘Alle
ruimte om te groeien’. Wij gaan met onze leerlingen
op zoek naar de ruimte voor zichzelf, de ander en de
wereld. De kennis die zij in vier jaar tijd opdoen staat in
dienst van de persoonlijkheid die zij aan het ontwikkelen
zijn. Niet andersom. Met hun coach en in nauwe samenspraak met ouders begeleiden wij met veel persoonlijke
aandacht dit groeiproces.
Nieuwsgierig? Kijk eens op onze website!

Alle filmpjes van de open lessen, open
dagen, informatieavonden en overige
informatie over onze school zijn te vinden
op: www.montessorimavorotterdam.nl
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Focus op je
toekomst
bij het
Barendrechtse
VMBO
Barendrechtse leerlingen met een
VMBO-advies kunnen voor goed
onderwijs al jaren terecht binnen
de eigen gemeente. Dankzij de samenwerking tussen de Focus Beroepsacademie en OZHW Groen
College zijn de mogelijkheden alleen maar toegenomen. ,,We krijgen veel enthousiaste reacties.
De interesse in het Barendrechtse
VMBO is duidelijk groot”, vertelt
directeur Joni Heijboer.

Leerlingen op bezoek

Geïnteresseerde
basisschoolleerlingen konden
in december op laagdrempelige wijze kennis komen
maken met de scholen
tijdens de Kom ‘ns kijken
dag. Vanwege de coronamaatregelen verliep het
programma weliswaar anders dan normaal, maar
er mochten toch zo’n 250
leerlingen
verwelkomd
worden. ,,Gelukkig was er
destijds nog meer mogelijk dan nu”, herinnert Joni
zich. ,,De andere kennismakingsmomenten en de
open dag moesten allemaal online plaatsvinden.
Daar hebben we creatief
op ingespeeld met het
programma, bijvoorbeeld
met leuke break-in activiteiten. We konden die
momenten
bovendien
gebruiken om informatie
te delen met de ouders.”
Als er straks enige ver-

soepeling komt, hoopt
het Barendrechtse VMBO
richting de zomer nog een
kennismakingsmoment op
school te kunnen organiseren voor de nieuwe
leerlingen.

Integratie

Leerlingen in leerjaar 1
krijgen sinds dit schooljaar les in het gebouw van
Focus Beroepsacademie.
Een van de andere meest
zichtbare onderdelen van
de samenwerking is uiteraard de toevoeging van
het groenprofiel aan het
praktijkprogramma. ,,Dat
is eigenlijk heel organisch
en soepel verlopen. Het
voelt allemaal heel vanzelfsprekend. Groen is
een logisch onderdeel van
ons onderwijs”, vertelt
Joni over de integratie
tussen Focus en Groen.
Richting de toekomst is
het de bedoeling om het

aantal keuzevakken te vergroten, waarbij er meer
aandacht zal worden geschonken aan technische
vakken. ,,De interesse
hierin neemt toe. We zitten vlakbij The Greenery,
een wereld vol techniek.
Maar ook in andere profielen is veel techniek aanwezig. Daar willen we de
leerlingen graag bewust
van maken.” De praktijkruimten in het gebouw
van OZHW Groen blijven
bestaan, maar ook in het
gebouw van Focus staan
ontwikkelingen gepland
om moderne, duurzaam
ingerichte ruimten te creëren. De school overlegt
bovendien regelmatig met
het MBO. De geplande
opening van Loods 38 in
de buurt van het station
is namelijk ook voor het
VMBO interessant.

Focus op je toekomst
aanmelddagen

Het concept van de
school, waarin een grote rol is weggelegd voor
gepersonaliseerd
leren,
spreekt duidelijk aan. Er
is dusdanig veel interesse
dat er zelfs met een loting gewerkt moet worden. ,,Maar daar moet
niemand zich door laten
afschrikken”,
benadrukt
Joni. ,,We doen dit omdat
we het belangrijk vinden
om kwaliteit te blijven
bieden. Maar je kunt je
gewoon aanmelden.” Dat
aanmelden gebeurt fysiek op de speciale aanmelddagen. Ook in maart
staan er nog drie weken
gepland. Er kan online
een afspraak worden gemaakt. ,,We merken dat
ouders en kinderen het
prettig vinden om hier
op locatie te komen. Als
ze nog vragen hebben,
kunnen ze die ook stellen. Uiteraard zorgen we
ervoor dat alles coronap-

roof gebeurt.” Aanmelden
voor deze dagen kan via
de speciale website www.
focusopjetoekomst.nl.

open

Wij helpen je kiezen op de

Veel energie naar het
hier en nu

Het onvermijdelijke woord
corona is gevallen. Vanzelfsprekend merkt Joni
dagelijks de impact van de
maatregelen. ,,We leven
een beetje bij de waan van
de dag, waarin plannen
snel achterhaald kunnen
raken. Er wordt dus veel
energie in het hier en nu
gestoken, terwijl we ook
graag aan de toekomst
willen denken”, zegt ze.
Het team heeft veel tijd
geïnvesteerd in het mogelijk maken van goede onlinelessen, terwijl voortdurend de onzekerheid
bestond over al dan niet
geopend zijn en het doorgaan van de examens.
,,Iedere beslissing die
wordt genomen, roept op
de werkvloer veel vragen
op. Hopelijk blijft de aandacht voor de leerlingen,
die soms al twee schooljaren na elkaar een deel
thuisonderwijs
hebben
gekregen, ook in de komende jaren bestaan. Wij
zullen ons daar zeker hard
voor maken”, stelt Joni.

dagen

Ga jij naar het VMBO? Dan biedt de toekomstige beroepencampus aan de Dierensteinweg alles wat je zoekt!

Focus Beroepsacademie en OZHW Groen College
Dierensteinweg 4
2990 AB Barendrecht
T: 0180-613900
I: www.focusberoepsacademie.nl
I: www.ozhwgroencollege.nl

18 - 19 maart

Aanmelden
Binnen Focus Beroepsacademie en OZHW
Groen worden de volgende richtingen aangeboden: Zorg & welzijn, Dienstverlening
& Productie, Horeca, bakkerij & recreatie,
Mediat, Vormgeving & ICT en het Groenprofiel.

We helpen je ook op andere momenten

Aanmelden kan via
www.focusopjetoekomst.nl!

Open
dagen

Keuzecafé

Chat

Meer info vind je op albeda.nl

Studie
info
punt

WARM. WELKOM.

GENIETEN.

15% KORTING

+ Quooker of regendoucheset cadeau!*

“Wij helpen u graag met
een advies op maat.”

Evert Rop, Grando Barendrecht
Van ‘t Hoffstraat 18, tel.: 0180-726802, grando.nl/barendrecht
Woonboulevard Barendrecht

Onze showroom is weer geopend op afspraak.
Bekijk de afspraak opties op grando.nl/barendrecht.

*Vraag naar de voorwaarden

