
Voorlichting vmbo

WELKOM

We starten zo!

Enkele verzoeken vooraf:
● Zet de microfoon uit
● Zet de camera aan
● Heb je een vraag, dan kun je…

○ hand opsteken (onderaan in de Meet)
○ vragen stellen in de chat



Even voorstellen... 



● Eén brede scholengemeenschap

Onderwijs voor alle leerlingen

● Georganiseerd in kleine eenheden 
○ vmbo 

○ havo en vwo

● Ontdek jezelf in de brugklas

○ bbl – kbl – gl/tl

○ tl/havo – havo/vwo – gymnasium

CONNECT COLLEGE
Elk kind een passende plek



Voor de zomervakantie
● Warme overdracht Connect College ↔ basisschool

● Kennismaken met je coach

● Je nieuwe klasgenoten leren kennen

● Informatieavond voor ouders

Nieuwe schooljaar
● Introductiemiddag

● Brugklaskamp

● Persoonlijke coach

Een goede start in een vertrouwde omgeving



VMBO

VERSCHILLENDE LEERWEGEN

Eerst oriënteren, dan pas kiezen



VMBO
Eerst oriënteren, dan pas kiezen

VMBO (4 jaar)

Beroepsgerichte 
leerweg

Gemengde en Theoretische 
leerweg

Leerweg BBL KBL GL-TL

Max. aantal leerlingen 
per klas 18 24 28

Vervolgopleiding mbo 1 of 2 mbo 3 of 4 mbo 4 of havo

● meer praktijk
● meer begeleiding

● meer theorie
● meer zelfstandigheid



Vakken BBL-KBL

Kernvakken

Nederlands

Engels

Wiskunde

Beroepsgerichte vakken

Wetenschap & Technologie

Zorg & Welzijn

Dienstverlening & Producten

OpMaat-Uren

Keuzewerktijd

Talenttijd

Coach-uren

Studie-na-School

Algemeen vormende vakken

Biologie Muziek

Mens & Maatschappij Beeldende vorming

Lichamelijke Opvoeding Drama



Vakken GL-TL

Kernvakken

Nederlands

Engels

Wiskunde

Beroepsgerichte vakken

Wetenschap & Technologie

Zorg & Welzijn

Dienstverlening & Producten

OpMaat-Uren

Keuzewerktijd

Talenttijd

Coach-uren

Studie-na-school

Algemeen vormende vakken

Biologie Lichamelijke Opvoeding

Aardrijkskunde Muziek

Geschiedenis Beeldende vorming

Keuzevak

Frans



● Vakkenpakket gericht op persoonlijke interesses en 

kwaliteiten (doorstroomprofielen mbo)

● Buitenschools leren
○ Levensecht leren in een bedrijf 

○ Samenwerking met meer dan 150 bedrijven

BOVENBOUW
Persoonlijke leerroute



Alle leerlingen maken gebruik van een Chromebook

● digitaal lesmateriaal

● ondersteunend leermiddel

● plannen, communiceren

● …. en schrijfvaardigheid blijft belangrijk!

Moderne leermiddelen
Plaats- en tijdonafhankelijk



GOOGLE CLASSROOM EN MAGISTER
plaats- en tijdonafhankelijk



We gaan uit van persoonlijke 
kwaliteiten, talenten en verschillen

Een persoonlijke leerroute voor elk kind

UW KIND IN BEELD



● Meer nabijheid door 2 coaches per klas. 

● Kind heeft een duidelijk beeld van zichzelf en 

is medeverantwoordelijk voor zijn/haar ontwikkeling.

“Hier sta ik, dit kan ik, dit wil ik, hierin ga ik groeien!

● Leerling-Ouder-Coach driehoek  

● Monitoren studieresultaten, etc.

PERSOONLIJKE COACH



● Keuzewerktijd: de leerlingen kiezen 2 uren per week:
○ Wiskunde, Nederlands, Engels

○ M&M, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Biologie

○ Studievaardigheid, ICT-vaardigheid

● Studie-na-school 

● Individueel maatwerk:
○ Dyslexiebegeleiding, sova-training, faalangstreductietraining

○ Extra rekencoach

○ NT2-ondersteuning

○ Topsportvriendelijke school

MAATWERK IN LEREN

Recht doen aan de verschillen tussen leerlingen



● Koken en bakken

● Sport

● Muziek 

● Robotica en game design

● Fotografie

● Creatief

● Science

● Beauty

● Talenthouse: dans, rap, super-woman

● …

TALENTTIJD
Een relaxte aanvulling op lessen



MEER INFORMATIE



● Open dag (online): 10 februari 2022

● “Connect komt naar je toe”: februari 2022

● Thema-avond: 16 februari 2022

● Aanmelddagen: 14 en 15 maart 2022

MEER INFORMATIE



https://docs.google.com/file/d/1ImgtT8Ipuw92uPOTid-XMCZIP--gxxw8/preview


voor vragen of een kennismakingsgesprek:

Ronee Kessels en Aniek Peters

PO-VO-coördinatoren 

brugklas@connectcollege.nl

CONTACT


