Vmbo
basis en kader
basis en kader met leerwegondersteuning (lwoo)
gemengde leerweg

Je bent meer dan
welkom!
Elke leerling
wordt gezien!

Schaersvoorde
vmbo basis en kader
vmbo basis en kader met leerwegondersteuning (lwoo)
vmbo gemengde leerweg

Heb je advies vmbo basis, kader of gemengde leerweg? Of heb je
advies basis of kader met leerwegondersteuning? In leerjaar 1 volg
je dan de meeste lessen op onze locatie aan de Slingelaan in Aalten.
vmbo basis / kader (met en zonder
leerwegondersteuning)
Je krijgt veel les van dezelfde
docenten.
Ook heb je vaak les in dezelfde
afdeling van de school.
De klas heeft twee mentoren en
elke dag zie je één van jouw mentoren.
Elke dag staat ‘Mijn wereld & ik’ op
je lesrooster. Hier krijg je leerstof
van verschillende vakken samen.
Het nieuws is een belangrijk onderwerp.
Naast de gewone lessen werk je
met thema’s en projectdagen.

vmbo gemengde leerweg
Je mentor is je eerste aanspreekpunt.
Je krijgt studieles: leren, plannen
en huiswerk maken.
In de mentorles is er aandacht
voor sociale vaardigheden en positieve groepsvorming.

We doen het samen

Als je vmbo basis of kader
met leerwegondersteuning
doet, krijg je les in een kleinere
klas (maximaal 16 leerlingen)
en extra begeleiding.

Keuze uit 5 profielen
PIE – Produceren, Installeren en Energie
BWI – Bouwen, Wonen en Interieur
Zorg en Welzijn
Economie & Ondernemen
Groen

Extra begeleiding
Via Begeleiding en Advies
Schaersvoorde (BAS) kun je extra
begeleiding krijgen. Bijvoorbeeld als
je (tijdelijk) meer hulp nodig hebt bij
het leren of plannen.
In leerjaar 2 oriënteer je je op de
verschillende profielen tijdens Praktische Profiel Oriëntatie (PPO). Aan
het einde van dat jaar maak je een
profielkeuze. Natuurlijk helpen we je
daarbij.
Leerjaar 3 en 4
In leerjaar 3 en 4 ga je naar onze
locatie Stationsplein. Je volgt de
vakken die bij het gekozen profiel
horen. Elke dag begint met keuzeuren, waarvoor je je kunt
inschrijven. Je kiest
uit een stilte uur,
een doe uur of
een vak uur.

Ook zijn er thema-uren, bijvoorbeeld
creatief, ICT en sport.
Jouw persoonlijke coach begeleidt
je. Regelmatig is er een LeerlingOuder-Coach gesprek, waar we met
z’n allen praten over hoe het met je
gaat en wat je wilt bereiken.
Beroepsgerichte vakken
In leerjaar 3 en 4 krijg je veel beroepsgerichte lessen. In vmbo basis
en kader 12 uur per week, in de
gemengde leerweg 6 uur per week.
Ook leer je veel in de praktijk in
bedrijven en tijdens stages.

Welkom

op Schaersvoorde
Schaersvoorde vmbo, havo en vwo:

Samenwerken aan
jouw toekomst!

Drie opleidingen en vier locaties, daarmee ook
voor jou een passende plek om talenten te
benutten en jezelf te ontwikkelen. Samen met
je klasgenoten, mentor en docenten in een
veilige en respectvolle omgeving. Een school
voor kennis, ruimte en uitdaging om te leren
en te ontdekken.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met:
Annemarie Boom, coördinator PO-VO (groep8@schaersvoorde.nl)
of telefoon 0543-491111.
Schaersvoorde Slingelaan: Slingelaan 28, 7122 AW Aalten
Schaersvoorde Stationsplein: Landbouwstraat 1, 7122 VM Aalten
@schaersvoordeslingelaan
@SchaersvoordeStationsplein
schaersvoordesl
@SchaersvoordeSL

schaersvoorde.nl

