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 het advies gekregen één van de
vmbo niveaus te volgen? Dan volg je
in leerjaar 1 de meeste lessen op onze
locatie aan de Slingelaan in Aalten.

Vakken
Op het vmbo krijg je vakken die je kent
van de basisschool, maar ook nieuwe
vakken. Hiernaast zie je een overzichtje
van de vakken die je gaat volgen in het
eerste jaar.

Meer weten over
de verschillende
leerroutes?
Scan de QR-code!

Aardrijkskunde (alleen gl en tl)
Beeldende vormgeving
Bewegingsonderwijs
Biologie
Drama (alleen gl en tl)
Duits

Wist je dat…
…je bij de niveaus bl en kl met of zonder
lwoo elke dag begint met twee uur Mijn
Wereld en Ik? Hier zijn het nieuws, rekenen en spelling belangrijke onderwerpen en komt leerstof van de volgende
vakken samen aan bod:
Nederlands
Mens en Maatschappij
Godsdienst
Drama

We doen het samen

Engels
Geschiedenis (alleen gl en tl)
Godsdienst (alleen gl en tl)
Muziek
Nederlands (alleen gl en tl)
Techniek
Wiskunde

Plannen en huiswerk
Voor sommige vakken moet je thuis
nog opdrachten maken. Tijdens het
klassenuur leer je hoe je dat het
beste doet. Ook leer je veel over
jezelf. Bijvoorbeeld over je manier
van denken en hoe je je grenzen aan
kunt geven.

Wist je dat…
…je naast je klassenleraar ook een
coach krijgt? Je coach helpt je met
het maken en behalen van persoonlijke (leer-)doelen en daagt je
uit je talenten te ontwikkelen.
Extra begeleiding
Heb je (tijdelijk) meer hulp nodig
bij het leren of plannen, of spelen
er andere dingen waardoor je extra
begeleiding nodig hebt? Dan kun
je terecht bij de BAS: Begeleiding
Advies Schaersvoorde. Dit is een
aparte ruimte in de school waar
altijd dezelfde begeleiders zijn…
en dat is fijn!

Profielen
Aan het einde van leerjaar 2 maak je
een profielkeuze, waarna je doorstroomt naar het Stationsplein. Je
hebt de keuze uit vier verschillende
profielen die je elk voorbereiden
op een bepaalde beroepsrichting.
Natuurlijk helpen wij je bij die keuze
en krijg je van tevoren tijdens de
PPO-lessen alvast een voorproefje.

Keuze uit 4 profielen
PIE

Produceren, Installeren en Energie

BWI

Bouwen, Wonen en Interieur

D&P

Dienstverlening en Producten

Z&W

Zorg en Welzijn

Meer weten over de BAS?
Scan de QR-code!
Meer weten over de
verschillende profielen?
Scan de QR-code!

Welkom

op Schaersvoorde
Schaersvoorde vmbo, havo en vwo:

Samenwerken aan
jouw toekomst!

Bij Schaersvoorde is er ruimte om je talenten te
benutten en jezelf te ontwikkelen. Samen met je
klasgenoten, klassenleraar/coach 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

