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LOCATIE OUDE BOSSCHE BAAN

DE WEG NAAR JOUW
EEN NIEUWE SCHOOL

Spannend! Samen met je ouders/verzorgers en met hulp van de
informatie van je groep 8 juf of meester, bepaal jij de weg naar
jouw toekomst. Om je op weg te helpen geven we je in deze
Brugklaskrant informatie en tips. Je zult veel herkennen.
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GLOdat Milan Knol bekend maaktteeiten wopij heeet gebied van wereldbinteurrngeatrsiochnalisering.

Creativiteit, uitdaging en ondernemendheid staan centraal
in onze lessen. Kies jij bijvoorbeeld het profiel Economie en
Ondernemen? Dan kun je tijdens een van onze 20 keuzevakken in projectvorm aan de slag. Je start met het maken
van schetsen, werkt veel samen en deelt ideeën en kennis bij
de uitwerking. Je leert zo om je creativiteit en originaliteit
direct in te zetten.
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TIP VAN ROMY, LEERJAAR 3 PROFIEL PIE

“Ik wist al direct dat ik de techniek kant op wilde en heb
gekozen voor het profiel Produceren, Installeren en
Energie. Mijn tip? Kies vooral wat je echt zelf wil en kies
niet wat je vriendinnen doen wanneer je dat niets lijkt.
De jongens zijn heel erg aardig, ze kijken echt niet raar
op wanneer er een meisje meedoet.”
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VOLG JE INTERESSES EN
TALENTEN
Om de overstap naar jouw middelbare school
zo soepel mogelijk te laten verlopen werken
we met de horizonformule. In de onderbouw
(leerjaar 1 en 2 van het vmbo) kun je kiezen uit
3 horizongebieden: TechnoWorld, LifeStyle en
SportPlaza. We stellen je vragen als:
Wat vind jij interessant en vooral ook wat wil je
bereiken? Door jou je interesses en talenten te
laten ontdekken bieden we je de mogelijkheden
om alles uit jouw toekomst te halen.

STUDIEBEGELEIDING
We bieden een uitgebreid studiehulpprogramma en extra ondersteuning bij
faalangst, motivatie- en concentratieproblemen en rouwverwerking.
Verder zorgen we voor individuele hulp
op het gebied van moderne vreemde
talen, rekenen/wiskunde en Nederlands.
Je kunt ook onder begeleiding je
huiswerk maken op school.

VOLG ONS!
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