
WELKOM



Programma:
15:45 Inloop koffie/thee
16:00 welkom en voorstellen
16:05 Korte presentatie VO scholen
16:20 Rondgang stands VO scholen
17:00 Intro: Evert van Urk (Docent Engels, Berechja College)
17:15 In zes groepen uiteen om inhoudelijk in gesprek te gaan over: knelpunten,
doorlopende leerlijnen, ontmoeten en verbinden
18:15 uur gezamenlijke warme maaltijd en 19:00 uur sluiting



AERES PRAKTIJKONDERWIJS EMMELOORD



Leren door doen:
veel praktijk en stage
Gericht op:
• Wonen
• Werken
• Vrije tijdsbesteding
• Burgerschap

Toelating TLV-> toelaatbaarheidsverklaring
• IQ tussen 55 en 85
• Leerachterstand van twee jaar of meer op meerdere leergebieden
• Combinatie met sociaal/ emotionele problematiek



Branchegerichte cursussen
• Autotechniek en autopoetser
• Banden en wielen
• Metaalbewerking
• Lassen
• Werken in de keuken, bediening of schoonmaak
• Werken in het groen
• Winkelpraktijk
• Houtbewerken
• Schilderen
• Heftruckcertificaat, certificaat bosmaaien
• Veilig op stage en VCA-B



AERES VMBO EMMELOORD

Hier kun je zelf een poster of logo met kreten op zetten!
Een aandachttrekker.



Niveaus en leerjaren
• Basisberoepsgerichte leerweg mbo 2
• Kaderberoepsgerichte leerweg mbo 3 & 4
Na het tweede jaar keus voor de vakmanschapsroute, route op maat
naar mbo 2 - 3 diploma
• Gemengde / Theoretische leerweg mbo 4

• LWOO bij Aeres Emmeloord:
Kleine klassen, afwisseling in werkvormen en ondersteuning op maat



Kenmerkend
o Kleinschalig;
o Talentontwikkeling, excellentieprogramma’s en onderwijs op maat;
o Blended Learning: 1/3 klassikaal – 1/3 laptoponderwijs – 1/3 boeken;
o Een groen vmbo:

o In elk leerjaar volgen leerlingen lessen in groen zoals: food, dier- en
plantverzorging, duurzaamheid en bloem;

o Stages en excursies bij (groene) bedrijven in de buurt om de groene sector en
Noordoostpolder te ontdekken;

o In het derde- en vierde jaar specialisatie met groene keuzevakken als
voorbereiding op mbo zoals: diergezondheid, agrarische techniek, toegepaste
biologie, groene vormgeving, visbeheer en waterkwaliteit tuinontwerp en aanleg,
voeding en beweging en podium.

o Deelname aan groene ‘vak’ wedstrijden: Skills Talents



BERECHJA COLLEGE



Niveaus en leerjaren
HAVO – onderbouw

VMBO
BBL/KBL/TL

Profielen
Zorg & Welzijn
Dienstverlening & Producten
Maritiem en Techniek



Kenmerkend
Bewust, Betrokken Berechja

Doordacht

Gericht op de leerling

Duidelijke christelijke identiteit



BONIFATIUS MAVO



Theoretische Leerweg (TL) en
Gemengde Leerweg (GL)

Zowel de theoretische als de gemengde leerweg duren 4 jaar

In leerjaar 1 en leerjaar 2 geen verschil in vakken

Vanaf leerjaar 3 keuzevakken, o.a. ook GL in TL



Kenmerkend
Overzichtelijke school (we zien en kennen de leerlingen)

Goede leerlingenzorg, korte lijnen en eigen Supportlokaal

Duidelijke structuur en regels

Vrijwel geen tussenuren/lesuitval (lessen worden opgevangen, basisrooster zonder tussenuren)

Uitdagen en eigentijds onderwijs voor elke leerling

Leren binnen en buiten de school (projecten/gastsprekers/excursies)

Basis vanuit het boek, voldoende devices (i-Mac, MacBook, i-Pad voor elke leerling)

Goede samenwerking met ROC Friese Poort

Informatietechnologie (ITTL)
Economie & Ondernemen (E&O)
Technologie & Toepassing (T&T)
Lichamelijke Opvoeding 2 (LO2)



EMELWERDA COLLEGE

Hier kun je zelf een poster of logo met kreten op zetten!
Een aandachttrekker.



Niveaus en leerjaren

• Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 1 t/m 4 (Vakcollege )
• Dakpanklassen (leerjaar 1): mavo/havo en havo/vwo
• Mavo leerjaar 2 t/m 4
• Havo leerjaar 2 t/m 5
• Vwo leerjaar 1 t/m 6 met atheneum en gymnasium (vanaf klas 2)



Kenmerkend

Samen ondernemend en betekenisvol onderwijs creëren:
• Talentstromen: Cambridge Engels, Technasium, Cultuurklas, Sportklas,

Workshops
• Bèta Challenge: Technologie en Toepassing (Technasium voor de mavo)
• Begaafdheidsprofielschool: veel aandacht voor de behoeftes van excellente

leerlingen: projecten, begeleiding, maatwerk
• Blended Learning: laptop + boeken
• Formatief Evalueren: van cijfer- naar feedbackcultuur

- instrument: RTTI/OMZA ( leerproces wordt zichtbaar )



TIENERCOLLEGE NOP

Al eerder toe aan een
nieuwe uitdaging?

Pas eind klas 2 een
definitieve keuze maken

in een niveau?

Na groep 8 nog niet toe aan die grote
setting, vele docenten en klaswisselingen? Thematisch werken

Veel samenwerken

Soepele overgang creëren

van PO naar VO



Niveaus en leerjaren

• GROEP 7, 8: KB T/M VWO

• KLAS 1, 2: TL T/M VWO



Kenmerkend

• DOORLOPENDE LIJN PO-VO

• ZOWEL DOCENTEN VANUIT HET PO, ALS VANUIT HET VO GEVEN ER LES!

ØDOCENT PO VOORAL COACH,

ØDOCENT VO VOORAL SPECIALIST

• THEMATISCH WERKEN

• WERKEN MET EEN PORTFOLIO

• FORMATIEF EVALUEREN – WERKEN MET RUBRICS



X-TUUR



Niveaus en leerjaren

• Theoretische leerweg leerjaar 1 t/m 4
• Havo leerjaar 1 t/m 5
• Vwo leerjaar 1 t/m 6
• In schooljaar 2020-2021 heeft X-tuur leerjaar 1, 2 en 3.
• Ieder kind heeft/maakt een eigen leerplan met cognitieve en

vaardigheidsdoelen
• Werken op eigen niveau (kan per vak)
• Werken vanuit leerdoelen (kerndoelen in onderbouw en

eindtermen in bovenbouw)



Kenmerkend

• Gepersonaliseerd leren / Ik Stuur
• Continurooster (vaste lestijden, geen tussenuren)
• Begin en eind van de dag in de stamgroep
• Ieder kind heeft een laptop (BYOD)
• Lesmethodes en andere bronnen zijn middelen (geen doel)
• Formatief evalueren en werken met rubrics (feedback)
• Portfoliogesprekken met leerling, ouders en coach – individueel LVS (geen rapport met

cijfers)



JE MAAKT ‘T OP HET
VAKCOLLEGE

NOORDOOSTPOLDER

Hier kun je zelf een poster of logo met kreten op zetten!
Een aandachttrekker.



Niveaus en leerjaren
Vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen
Leerjaar 1 t/m 4

Mogelijkheid vakken op een hoger niveau te volgen en af te sluiten

Stages in leerjaar 3 en 4

Leerwegen met of zonder LWOO

Leerwerktraject



Kern
Vier profielen:

Techniek – PIE (produceren, installeren, energie)
Techniek – BWI (bouwen, wonen, interieur)
Zorg & Welzijn
Economie & Ondernemen



Kenmerkend
• Kleinschalige school met goede sfeer
• De leerling wordt gezien
• Uitgaan van de mogelijkheden van de leerling
• Goede ondersteuning
• Veel extra aanbod in de praktijk
• Naast de profielvakken in klas 3 en 4 ook keuzevakken: interieur &

design, ICT, fotografie, traiteur, sport & bewegen, mode & design,
ondernemen, meubelmaker



ZUYDERZEE LYCEUM EMMELOORD



Niveaus en leerjaren

havo-kans (MH)
Voor de leerling met een mavo/havo (dubbel advies). Op havo niveau les
en verlengde brugklasperiode.

havo

atheneum-kans (HV)
Voor de leerling met een havo/vwo-advies (dubbel advies). Op vwo
niveau les en verlengde brugklasperiode.

atheneum
gymnasium vanaf klas 1 VWO+ onderwijs



Kenmerkend

• Junior en Senior gebouw.
• ZorgAtelier voor passend onderwijs en ondersteuning voor alle leerling, ouder(s)/mentor/vakdocent.
• Lesprogramma’s gericht op gericht op motiverend leren/aandacht voor Leren-Leren /blended

learning/digitale geletterdheid/onderzoeksvaardigheden/social media effect)
• Formatief evalueren en summatieve toetsing (meten en feedback)

Naast het reguliere programma is er ruimte voor diverse keuzeprogramma’s:
• Talenprogramma’s: Cambridge voor Engels t/m C2 (hoogste level), Delf Scolaire voor Frans en/of Goethe

Zertifikat voor Duits.
• Kunst en Cultuur: Theaterklas / Muziek /Kunst
• Sport en Beweging: o.a. Sport trajectklas en examenvak BSM
• Exact programma’s: in de wiskunde en natuurwetenschappen
• VWO+ : Individuele begeleiding door experts en tijdens de lessen aandacht voor vwo+ onderwijs.


