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VMBO-ICT-Route leerlingen van het Come-

nius College Unit Pelikaanweg volgen een

opleiding die een mix is van afdelingen

Groen, Zorg & Welzijn, Handel & Admini-

stratie en Techniek.

Wat verwachten wij van je:

 Je kunt goed samenwerken en gaat

geen discussie aan over de samen-

stelling van de groep (de samen-

stelling wordt na ieder project ge-

wijzigd);

 Je vindt het leuk om te werken met

een computer en bent bereid om

nieuwe programma's te leren;

 Je bent zelfstandig;

 Je bent zelfstandig genoeg om thuis

te werken aan je projecten als dat

nodig is om de deadline te halen;

 Bijvoorkeur snelle internet verbin-

ding en goede computer;

 Je bent samen met je duo-

partnergroep verantwoordelijk voor

je werk.

En verder:

 Je krijgt naast projecten de vakken

Wiskunde, Duits, Nederlands, Engels,

economie, Godsdienst en Maatschappij-

leer;

 Je krijgt twaalf uur in de week project;

 Je werkt steeds 6 weken aan een pro-

ject.

Vanaf komend jaar

Zal er meer gewerkt worden met media-

uitingen. Hierbij kan je denken aan:

 fotocollages

 webfilmpjes maken

 website bouwen

 instructiefilmpje maken

 maken van promotiemateriaal

 Reclame-uitingen op diverse manieren

In het kort

Websites bouwen

Er wordt jaarlijks gestreefd naar

minimaal een project met op-

drachtgevers van `buitenaf`.

Afgelopen jaren is het ons gelukt

steeds websites te bouwen in

opdracht van anderen dan de

docent.

Zo zijn er onder andere sites

gebouwd voor een schoonheids-

salon, een caravanpark, een kle-

dingwinkel, een schoonheidsspe-

cialiste en “the Red Hat Society.”

Om nog meer te zien, kun je naar de website van het

Comenius College surfen (www.comenius.nl) Klik op de

locatie Pelikaanweg en kies voor Website VMBO-ICT-

Route.
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Elk jaar, als afsluiting van een jaar hard wer-

ken is er een bijzonder project. De afgelopen

jaren werden de leerlingen uit klas drie ver-

rast met ontdekkingen die gedaan moesten

worden in Rotterdam. Vooral op het gebied

van Kunst en Cultuur, Arbeid, Geschiedenis

en Architectuur.

Na excursies bij bijzondere mensen in Rot-

terdam door middel van een Citysafari, een

museumbezoek, een gesprek met een erva-

ringsdeskundige op bovengenoemde gebie-

den, wordt op een avond al de ontdekte ge-

heimen aan de ouders gepresenteerd.

Er wordt een waar feestje van gemaakt, he-

lemaal door de leerlingen zelf georganiseerd.

Het eindresultaat is dan ook een boekje

waarin beschreven staat welke geheimen er

ontdekt zijn.

Geheimen van Rotterdam

Bouwen van een computer….

Elk jaar wordt er gewerkt aan het project

om een computer te bouwen. Eerst wordt

uitgezocht wat er in een computer thuis-

hoort. Dan een excursie naar de HCC-beurs

in Utrecht om daar zo goedkoop mogelijk de

onderdelen aan te schaffen

Daarna moet de computer in elkaar gezet

worden en werkend worden gemaakt.

Soms maken we er twee, omdat er een

klant is die graag een PC, door ons ge-

bouwd, wil kopen.
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Presentaties…..
Regelmatig worden wij, als school die de

VMBO-ICT-Route aanbieden, gevraagd om

op conferenties of bij andere scholen te ko-

men vertellen wat wij allemaal doen. Vaak

gaan dan twee leerlingen met een docent

daar naar toe en vertellen hun verhaal. De

afgelopen twee jaren hebben leerlingen hun

beste beentje voorgezet in onder andere de

RAI bij de Nationale VMBO-Manifestatie, bij

een belangrijke onderwijsbeurs in Nieuwe-

gein op een dag waar heel veel ICT-Route

scholen bij elkaar komen en I&I conferentie

in Lunteren.

Presenteren voor je

ouders is best

spannend!


