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Hoe ver kun jij komen?

VMBO BASIS
VMBO KADER

Beroepsonderwijs

#ComeniusKernwaarden

IDENTITEIT
Het Comenius College is een christelijke school. Onze christelijke
identiteit zie je terug in de manier waarop we met elkaar omgaan,
de sfeer, de dagopeningen, de vieringen van christelijke feestdagen,
acties voor goede doelen en het wekelijkse godsdienstonderwijs.

Op het
BEROEPSONDERWIJS
kun je KIEZEN!
• Je kunt kiezen uit een mooie opleiding op onze
vakcolleges MENS & DIENSTVERLENEN óf TECHNIEK.
• Wil je nog niet kiezen en een bredere opleiding doen, dan is
VEELZIJDIG VAKKUNDIG vast een mooie opleiding voor jou
• Kansen voor iedereen op zijn eigen niveau
• Op eigen niveau en met plezier leren-leren
• Ook bieden we LWOO aan als je wat extra hulp nodig hebt
• Gezamenlijke doel van de leerling, ouders, docenten
en andere partners is het behalen van een diploma
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VAKCOLLEGE MENS & DIENSTVERLENEN:

VAKCOLLEGE TECHNIEK:

• Je wordt opgeleid voor een mooi beroep
in de zorg of de dienstverlening
• Vanaf klas 1 al 10 uur per week beroepsgericht vak
• In klas 3 doe je examen in het profiel Zorg & Welzijn
• In het 4e jaar doe je examen in de overige
vakken en loop je 1 dag stage in de week
• Met het LOB programma (loopbaanoriëntatie en
-begeleiding) word je geholpen bij keuzes voor
profielen, vervolgopleiding en je carrière
• Prima aansluiting met vervolgopleidingen in het mbo

• Je wordt opgeleid voor een mooi beroep in de technieksector
• Vanaf klas 1 al 10 uur per week beroepsgericht vak
• In klas 3 doe je examen in het profiel BWI (Bouwen, Wonen
en Interieur) óf PIE (Produceren, Installeren en Energie)
• In het 4e jaar doe je examen in de overige
vakken en loop je 1 dag stage in de week
• Met het LOB programma (loopbaanoriëntatie en
-begeleiding) word je geholpen bij keuzes voor
profielen, vervolgopleiding en je carrière
• Samenwerkingen met bedrijven en het MBO
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VEELZIJDIG VAKKUNDIG:
• Voor de leerlingen die hun keuze willen uitstellen
• Bij het vak Talent en Ontwikkeling leer je veel, ook over jezelf.
• Je wordt geholpen bij het maken van een goede keuze voor
je toekomst op basis van je interesses en kwaliteiten
• Met het LOB programma (loopbaanoriëntatie en
-begeleiding) word je geholpen bij keuzes voor
profielen, vervolgopleiding en je carrière
• Voor je examenprofiel kun je kiezen uit Dienstverlening
& Producten(D&P) of Media, Vormgeving en ICT(MVI)

LEERWEGONDERSTEUNING:
De letters LWOO staan voor LeerWeg Ondersteunend
Onderwijs. Het advies betekent dat je op het Comenius
College gewoon je vmbo diploma kan halen, maar daar
van ons wat extra hulp bij krijgt.
Op het Comenius Beroepsonderwijs ziet deze leerwegondersteuning er als volgt uit:
• je komt in een kleinere klas (16-18 leerlingen)
• meerdere lessen per week van je mentor,

zodat deze de ontwikkeling van de leerling
goed kan volgen en begeleiden
• de leerling krijgt een individueel handelingsplan,
waarin de ondersteuningsbehoefte van de leerling
wordt vermeld, evenals zijn / haar talenten
• er is o.a. extra ondersteuning in de vorm van
begeleidingsuur, leren plannen/organiseren,
Rots & Water en Remedial Teaching
• Zo mogelijk worden de leerlingen met
leerwegondersteuning in leerjaar 1 gecombineerd
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Kom je kijken?

Kom meedoen!

Het Comenius Beroepsonderwijs zit in een prachtig
schoolgebouw. Het is een mooie school met een veilige
leer- en werkomgeving om te leren en te werken. Wij
zijn er trots op en dat laten we je graag zien! Kom je
kijken?

Wil je weten hoe het is om écht op de middelbare 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!

CONTACTPERSONEN:
Vakcollege Mens en Dienstverlenen:
Mw. I.M. Loef
Vakcollege Techniek:
Mw. T.S. Bachasing
Dhr. F.J. Jaspers
Veelzijdig Vakkundig:
Mw. M.A. van der Sluis
Lijstersingel 2
2902 JD Capelle aan den IJssel
010 459 59 00
cbc@comenius.nl
www.comenius.nl

27 november 2019 van 13:30 - 15:00 uur
of op
12 februari 2020 van 13:30 - 15:00 uur
Geef je op door het formulier op de
website (CBC bij groep 8) in te vullen.
U en uw kind zijn welkom!
Informatieavond/Open lesavond
19 november 2019 van 19.00 – 21.00 uur
Open dag
29 januari 2020 van 15.00 – 20.00 uur
Open dag light
20 februari 2020 van 17.00 - 19.00 uur

