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Hoe ver kun jij komen?

Het Comenius Beroepsonderwijs zit in een prachtig nieuw gebouw. Het is een 
mooie school met fijne ruimtes om te leren en te werken. Wij zijn er trots op en 
dat laten we je graag zien! Kom je kijken?

Kom je kijken?

WeLkOm!
Je bent welkom tijdens de informatie-
avond op donderdag 17 november 2016 
van 19.00 tot 21.00 uur. 
Open Dag op 25 januari 2017 van 15.00 
tot 20.00 uur. Kom langs!

kOm meedOen!
Wil je weten hoe het is om écht op de mid-
delbare school te zitten? Ben je benieuwd 
naar de vakken? Of wil je weten hoe het 
is om steeds van een andere docent les 
te krijgen? Kom dan een middag meedoen 
met de lessen op 23 november 2016 van 
13:30 - 15:00 uur of op 8 februari 2017 
van 13:30 - 15:00 uur. Geef je op door het 
formulier op de website (CBC bij groep 8) 
in te vullen.

Comenius Beroepsonderwijs Capelle
Contactpersonen:
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mw. I.M. Loef
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Veelzijdig Vakkundig:  
J. van der Meer
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VAkCOLLege 
menS & dienStVeRLenen
Wil je later graag met mensen werken? 
Dan is dit jouw vakcollege! Je wordt 
opgeleid voor een beroep in de zorg of 
de dienstverlening. Zie jij jezelf later al 
werken in de zorg? Of in de recreatie? Het 
zou zo maar kunnen! Als echte doener 
steek je natuurlijk graag de handen uit de 
mouwen. Je doet examen in het profiel 
Zorg & Welzijn.

VAkCOLLege teCHniek
Kies je voor het Vakcol-
lege Techniek, dan kies 
je ervoor een echt vak te 
leren. Een vak waarop je 
trots kunt zijn. Bovendien 
leer je al heel snel om zelf-
standig te werken. Leren door 
te doen, daar komt het op neer! De 
profielen in het Vakcollege Techniek zijn: 
BWI (Bouwen, Wonen en Interieur) en PIE 
(Produceren, Installeren en Energie).
Praktisch!
Welk Vakcollege je ook kiest, 
vanaf het eerste jaar krijg je 
meteen tien uur per week 
beroepsgerichte prak-
tijklessen! Wat dacht je 
van een gastles van een 
politieagent of van ie-
mand van de Nederlandse 
Spoorwegen? Hoe leuk is het 
om een restaurant te bezoeken? 
Een zorginstelling of een voetbalstadion? 

Of een groot staalbedrijf zoals Hol-
landia? Dat gaan we doen! Best 

spannend en heel boeiend 
om te zien hoe het er ‘in het 
echt’ aan toegaat. 

VeeLziJdig VAkkundig
De opleiding Veelzijdig 

Vakkundig is vooral geschikt 
als je alles interessant vindt en 

nog niet weet wat je wilt. Het is een 
‘beroepsoriënterende opleiding’, wat 
betekent dat we je helpen om te ontdek-
ken welk beroep bij jou past en welke 

vervolgopleiding je erna kunt doen. 
talent & ontwikkeling: In de 

eerste twee jaar krijg je vijf 
uur per week het vak talent 
& ontwikkeling. Je leert 
van alles over verschil-
lende beroepen en maakt 

daar opdrachten over. Zo 
ontdek je je eigen talenten 

en kwaliteiten. In het derde 
leerjaar komt de praktijk aan de 

beurt: je gaat voor het eerst op stage. 

Je examenprofiel is Dienstverlening & 
Producten (D&P) en tijdens de lessen in 
de leerjaren 3 en 4 is er veel aandacht 
voor je toekomstige baan en carrière. Na 
vier jaar stroom je door naar de mbo-op-
leiding die past bij jouw toekomstige 
beroep. Je bent er klaar voor! 

We HeLpen een HAndJe
Vind je leren moeilijk? Of vind je het 
lastig om je huiswerk te maken? 
Geen probleem, want als 
dat nodig is, helpen we je. 
Tijdens de huiswerkonder-
steuning kun je op school 
je huiswerk maken. En als 
je iets niet begrijpt, legt de 
docent het je gewoon nog 
een keer uit. Elke week geven 
de vakdocenten tijdens een vast 
begeleidingsuur extra uitleg aan leer-

lingen die dat nodig hebben. En net als 
op de basisschool is er voor bijzondere 
leerproblemen remedial teaching.

Ontdek en ontwikkel  

je talenten!


