VMBO

Daarom
vmbo

Op het vmbo hebben we meer tijd en persoonlijke
aandacht voor de leerlingen. In ons eigen, in Nieuw-Vennep
wereldberoemde gebouw, krijg jij als leerling alle kansen
om aan je toekomst te werken.

Het draait om
persoonlijke aandacht

Het Leerplein is geen
gewoon lokaal, het is echt
een andere leeromgeving.
Ander meubilair, andere
opstelling. Je kunt er zelfstandig op een stilteplek
werken, of samen met
andere leerlingen op een
groepswerkplek.

Voor elk vak
heb je een andere
docent en er zijn in de
onderbouw twee teamleiders.
Patricia Masselink (onder)
voor vmbo-basis,
Ronald Lam (links)
voor vmbo-kader. Zij
vertellen over ‘hun’
vmbo.

‘Het is hier een fijne plek’

“De sfeer hier op het vmbo is relaxt, ook de brugklassers voelen zich
snel op hun gemak. We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om
het schoolklimaat te verbeteren en dat merk je. Natuurlijk hebben
we als docententeam afspraken waaraan leerlingen zich moeten
houden. Maar weet je dat dat er slechts vijf zijn? Je ziet ze overal in
ons gebouw terug. Wat heel belangrijk is: we gaan respectvol met
elkaar om.”

Mooi gebouw

“We zijn trots op ons schoolgebouw; groen van buiten en van binnen
zo helder als glas! “Dat is niet toevallig. We willen helder zijn, transparant. Onze prachtige, moderne technieklokalen bijvoorbeeld. Die
mogen gezien worden. En minstens zo belangrijk is het dat je door al
dat glas elkaar ziet, dat leerlingen en docenten van elkaar weten wat
ze doen. We zijn eerlijk tegenover elkaar en we zien elkaar.”

Praktisch

“Bij ons staat in de brugklas het vak juniortechniek op het rooster.
In de tweede klas krijg je ook al regelmatig praktische vakken, want
dan ga je je oriënteren op het profiel dat je voor het derde en
vierde jaar kiest.”
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Het Leerplein

Onze brugklassers en
tweedeklassers (vmbo-basis
en vmbo-kader) kunnen voor
Nederlands, Engels en Duits van
het Leerplein gebruikmaken.

‘Wij staan als
team om onze
leerlingen heen’

Sinds 2020 draait op ons vmbo het Leerplein op
volle toeren. En met succes, leerlingen werken er
graag aan de vakken Nederlands, Engels en Duits.

Individuele leerroute

Op het Leerplein kun je zelfstandig en met behulp van
jouw individuele leerroute aan opdrachten werken.
Iedere leerling maakt samen met de docent zijn of
haar eigen leerroute. Hierin zitten alle verplichte
opdrachten, met allerlei leuke, verdiepende en
creatieve verwerkingsopdrachten als extraatjes.
‘Individueel’ wil niet zeggen dat je het allemaal
zelf moet doen. De docenten en je mentor staan
altijd klaar om je te begeleiden. Zij observeren
jouw werkhouding en gedrag tijdens de lessen en
houden je resultaten goed bij. Zo weten docenten en
mentoren welke leerlingen er klaar voor zijn om op
het Leerplein aan de slag te gaan.

“Wij werken met kleine groepen, dat is echt een
kenmerk van ons vmbo-basis,” vertelt Patricia Masselink .
“Bij ons zitten niet meer dan vijftien leerlingen in een klas. Het
voordeel is dat de docenten voor elke leerling meer persoonlijke
aandacht kunnen hebben. Je merkt dat vanaf de eerste dag
dat je hier in de brugklas zit.”

Wennen

“We verwachten van de leerlingen echt niet dat ze meteen snappen
hoe het op een nieuwe school werkt. Stap voor stap leer je dat in de
eerste weken. Tot aan de herfstvakantie krijgen de brugklassen extra
lessen Leren Leren. Ze worden dan begeleid door hun mentor bij
het voorbereiden op toetsen, leren concentreren, huiswerk maken.
Dat zijn belangrijke onderwerpen die bij het leren horen.”

Aandacht

“Op het lesrooster staat één mentoruur, maar de aandacht die we
voor leerlingen individueel en voor de groepsprocessen hebben,
dat stopt niet bij één uurtje. Als docententeam staan we elke dag,
elke les, jaar in, jaar uit om de leerlingen heen.”
Heb je vragen over het vmbo? Die kun je altijd naar een van beide
teamleiders mailen: p.masselink@hvc.nl of r.lam@hvc.nl
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Jouw kansen op een rij
Profielen

Straks, in het tweede jaar ga je een ‘profiel’ kiezen. Dat
betekent dat je een bepaalde leer-richting gaat volgen,
sommige vakken vallen af, andere komen erbij. Je hoeft
echt niet in je eentje te kiezen! Je ouders, mentor, docenten
en de decaan, iedereen helpt je met die keuze. Spannend!
Welke afslag zal jij straks nemen? Op onze vmbo is er
keuze uit vier profielen, zowel voor vmbo-basis als
voor vmbo-kader.

E&O

• ECONOMIE
• ONDERNEMEN

PIE

• PRODUCEREN
• INSTALLEREN
• ENERGIE

Z&W
• ZORG
• WELZIJN
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Met een diploma vmbo
kun je veel kanten op.
Onze decaan kan je er
veel over vertellen.

Snuffelen aan
je toekomst

“In de brugklas begint jouw loopbaan al een
beetje,” vertelt decaan Karin Welmers. “Bij
ons werken alle brugklassers met Quompas.
Dat is een leuke digitale methode vol testjes.
Dankzij vragen en opdrachten kom je er stap
voor stap achter wie je bent, wat je wilt, waar
je goed in bent. Quompas is een eerste stap
op weg naar dóórleren en het vinden van
werk dat bij je past.”
Moet je in het eerste leerjaar van het vmbo al
weten wat je later wilt worden?
“Welnee. Ik raad aan: praat er veel over met je
ouders en met je mentor. Maak gebruik van korte
snuffelstages: in de tweede klas geven we je de
kans om een dagje mee te werken bij bedrijven in
Nieuw-Vennep en omgeving. Sommige leerlingen
weten meteen na zo’n stage: ‘Dat is het, zulk werk wil
ik ook!’ Anderen doen er veel langer over om een keuze
te maken. Geen probleem, de mentoren en ik zijn ervoor
om je te helpen kiezen.”

BWI
• BOUWEN
• WONEN
• INTERIEUR

Karin
Welmers is
onze decaan.
Een decaan
begeleidt
leerlingen
bij hun
studie- en
beroepskeuze.
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Feiten & weetjes
Willy is mentor
van een tweede klas
(vmbo-kader) en
geeft Nederlands.

Laptop? Top!

Op school gebruik je boeken – dat klinkt heel gewoon. Op school
gebruik je laptops – dat klinkt in deze tijd óók heel gewoon. Alle
leerlingen in de onderbouw van het vmbo hebben hun eigen
laptop. Wij vinden dat belangrijk, omdat je dan zo goed mogelijk
volgens je eigen leerroute kunt werken. Juist met een laptop
kan iedereen in zijn eigen tempo lekker zelfstandig aan de slag.
Intussen helpen de docenten je natuurlijk wanneer je iets moeilijks
tegenkomt. Hoe gebruik je je laptop het best? Bij welke vakken?
Ook dat zullen de docenten je uitleggen. Zo ga jij als vanzelf
boeken en laptops samen gebruiken. Dat noemen we: ‘Best of both
worlds’ (even opzoeken via een vertaal-app).

Geiten blij, HVC blij
Het mooie van het vmbo is, dat
je met je handen kunt laten
zien wat je op school geleerd
hebt. Zo kwam Kinderboerderij Dierenvreugd bij het
HVC buurten met de vraag:
‘Kunnen jullie een klimrek
voor onze geiten maken?’
Enkele docenten BWI
(bouwen, wonen, interieur)
en PIE (produceren, installeren, energie) hebben er
meteen een project van
gemaakt. Leerlingen BWI en
PIE gingen aan de slag en het
resultaat mocht er wezen! De
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kinderboerderij kreeg niet alleen een
nieuw geiten-klimrek, het werd ter
plaatse ook degelijk geïnstalleerd. Er
bleken meer klussen in dit project te
zitten: diverse hokken werden weer
goed in de verf gezet en waar nodig
verbeterden de leerlingen in de binnenruimtes de elektra.
Christiaan Schopman (teamleider
bovenbouw) is enthousiast: “Ik zie dat
onze leerlingen dit werk graag doen,
want zo kunnen ze echt in de praktijk
brengen wat wij ze in de les geleerd
hebben. We zijn in gesprek om in
de toekomst meer van dit soort projecten te gaan doen.”

Mentor

“Het belangrijkste van alles is dat je je als leerling prettig voelt op school, dat er een
goede sfeer is in de klas. Is dat het geval, dan kun jij je als leerling optimaal ontwikkelen. Als mentor draag ik daar graag een steentje aan bij.”

Loopbaanbegeleiding

Thuis

Het schoolgebouw van het vmbo is nieuw, in 2017 werd
het officieel geopend. Veel glas, veel moderne praktijklokalen, een speciaal Leerplein, een gezellige kantine
en rondom lekker veel ruimte voor als het mooi weer is.
Kortom: een gebouw waar leerlingen en docenten zich
thuis voelen.

“Ik geniet ervan om leerlingen te begeleiden en voor te bereiden op de toekomst.
In het tweede jaar gaan we op zoek naar ieders kwaliteiten en interesses zodat jij als
leerling het profiel kiest dat bij jou past. Het is de start van je loopbaanbegeleiding,
interessant en spannend!
We hebben daar een praktijkgericht lesprogramma voor. Nog mooier is het dat we alle
tweedeklassers nu al in contact brengen met de bedrijven uit de regio. Met twintig jaar
onderwijservaring én een commerciële achtergrond weet ik wat (stage)bedrijven verwachten van onze leerlingen.”

Nederlands

“Met het vak Nederlands leer je vaardigheden die jij direct inde praktijk kunt gebruiken.
Ik leer je bijvoorbeeld hoe je correcte mails schrijft, juist taalgebruik en goede zinsbouw.
Daarnaast maak ik je graag enthousiast voor het lezen van boeken en besteden we veel
tijd aan tekstbegrip. Ik vind het een prachtig vak!"

100%

De laatste jaren had het
vmbo een bijzonder hoog
slagingspercentage waar we héél
trots op zijn. Alle leerlingen
vmbo-basis slaagden voor hun
examen! Op vmbo-kader
slaagde maar liefst 98,4 %.

‘Als mentor en docent Nederlands ben
ik een schakeltje in het proces dat
leerlingen vormt tot initiatiefrijke,
verantwoordelijke, bekwame en
gelukkige burgers.’
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Sterk in techniek
In de wijde omgeving van Nieuw-Vennep
staan Schiphol en de Bollenstreek centraal.
Wist je dat daar een grote vraag is naar goed
opgeleid technisch personeel op het gebied
van logistiek en ICT? Niet alleen nu, die vraag
zal de komende jaren zeker blijven. Dat biedt
mooie kansen voor vmbo-ers!
En wist je dat heel veel technische beroepen
tegenwoordig ‘met schone handen’ worden
uitgevoerd? Werken met digitale hulpmiddelen, laptops e.d. worden steeds gewoner.
Het vmbo van het HVC is sterk in de bekende,
harde technieken én is sterk in de schone tech-
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nieken. We combineren ze
ook steeds meer. Nog een
weetje: wist je dat er bijvoorbeeld in de zorg steeds vaker
gebruik wordt gemaakt van
digitale technieken? Robots
kunnen meer en meer werk
van ons overnemen. Maar dan
moeten die robots er wel zijn! Juist,
misschien ga jij daar wel voor zorgen!
Techniek ontwikkelt zich, het HVC
ontwikkelt mee. Samen met allerlei
bedrijven in onze regio.

En wist je dat
heel veel technische
beroepen tegenwoordig
‘met schone handen’
worden uitgevoerd?

