Hoe werkt
het vmbo?
Afdelingsinformatie
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Niet alleen met je neus in de boeken

Vmbo op de PM:
leren door te doen
Op het beroepsgericht vmbo zitten leerlingen die graag met hun
handen werken. Daarom maken zij op de Prins Maurits al snel
kennis met de praktijk. Leren door te doen, zowel binnen als buiten de school. De leerlingen van het beroepsgericht vmbo zitten
dus niet alleen met hun neus in de boeken of op een laptop, maar
komen vanuit praktische ervaringen tot leren. Zo komt hun talent
het best tot zijn recht.
Onderwijs op maat
De Prins Maurits heeft een eigen aanpak op het beroepsgericht
vmbo. We zorgen ervoor dat de klassen relatief klein blijven.
Dat geeft ons de mogelijkheid om binnen een klas allerlei extra’s te doen. Door alle leerlingen met een basisadvies en een
kaderadvies bij elkaar in een groep te zetten, zien we dat leerlingen van en met elkaar leren en worden ze aangemoedigd om
boven zichzelf uit te stijgen. Dit is precies waar we op het vmbo
voor staan; leerlingen moeten de kans krijgen om hun talenten
te ontdekken en te ontwikkelen. En uitgerekend onderlinge verschillen maken een leerling hiervan bewust. Door goed te kijken
naar het leertempo en de niveauverschillen tussen leerlingen
kunnen we maatwerk bieden. We gebruiken hier bijvoorbeeld
Magister.me voor in de lessen. Zo houden we iedere leerling bij
de les.

Hoe herken je een vmbo’er?
• Werkt graag met zijn of haar handen
• Houdt van afwisseling en keuzemogelijkheden
• Heeft behoefte aan begeleiding en coaching
• Leert de theorie die hoort bij de praktijk
Kijk op de praktijk
Het beroepsgericht vmbo bestaat uit de leerwegen basis en kader. Beide leerwegen gaan in klas 1 en 2 kennis maken met de 8
profielen van het vmbo in onze regio. Dit doen we in de eigen
veilige omgeving. Voor alle 8 profielen die er te kiezen zijn in klas
3 kun je dus op de PM een goede start maken. Aan het einde
van klas 2 kiezen de leerlingen een profiel om examen in te gaan
doen. De profielen in klas 3 en 4 bieden we samen met de RGO
aan in de Beroepscampus.

De beroepsprofielen
Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)
Dienstverlening en Producten (DVPR)
Economie en Ondernemen (EO)
Groen (GR)
Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR)
Mobiliteit en Transport (MT)
Produceren, Installeren en Energie (PIE)
Zorg en Welzijn (ZW)

In de nieuwe Beroepscampus gaan de
leerlingen van klas 3 en 4 vooral hun
praktijkvakken volgen. De andere lessen
zijn in de Prins Maurits. Het kiezen van
een profiel is niet voor iedereen zo gemakkelijk. Daarom starten we vanaf het
begin van klas 1 al met de zoektocht naar
welk profiel het best passend is. Dit doen
we door de leerlingen op een goede manier kennis te laten maken met alle profielen in de praktijklessen, gastlessen
en werkbezoeken. We noemen dit PPO:
praktische profiel orientatie. In klas 1 is
dit 4 uur per week en in klas 2 is dit 6 uur
per week. In klas 2 kiezen de leerlingen
voor een verdieping van een profiel. In
klas 3 en 4 krijgen ze 14 uur praktijkles in
het gekozen profiel. Uiteraard hoort bij
praktijk ook altijd een deel theorie.
Keuzevrijheid
Leerlingen in de brugklas van het vmbo
hebben de mogelijkheid om op te stromen naar mavo-2. Zodra een leerling in
vmbo-2 zit, wordt er toegewerkt naar
de profielkeuze (zie figuur 1) en de leerweg voor klas 3 en 4: basis- of kaderberoepsgericht. Leerlingen in de basisberoepsgericht leerweg kunnen bij ons wel
vakken volgen op het kaderniveau en
leerlingen van de kaderberoepsgerichte
leerweg kunnen vakken volgen op het
mavo-niveau. Hier mag dan ook examen
in worden gedaan.
Intensieve begeleiding
Op de Prins Maurits besteden we veel
tijd en energie aan een gerichte begeleiding van onze leerlingen. Iedereen
verdient een passende plek en heeft
recht op de juiste onderwijsondersteuning die hij of zij nodig heeft. Dankzij
een intensieve aanpak met enthousiaste
collega’s boeken we dan ook mooie resultaten. Vanzelfsprekend heeft iedere
klas een eigen mentor of coach. Deze
mentor is het aanspreekpunt voor de
leerlingen, hun ouder(s)/verzorger(s),
maar ook voor de lesgevende docenten.
Een mentor heeft ook de rol van coach.
Elke mentor heeft coachgesprekken met
zijn of haar leerlingen. In die gesprekken
gaat het eerst over het welzijn van de
leerling. Als je goed in je vel zit gaat het
leren vaak ook beter. Daarnaast gaat
het over studiehouding, huiswerk plan-

nen en organiseren, hoe ga je om met problemen die
je tegenkomt en hoe kom je tot een goede keuze voor
profiel en vervolgopleiding. Coachgesprekken zijn dus
altijd gericht op de ontwikkeling van de leerlingen met
als basisvragen: Wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?
We noemen dit ook loopbaanbegeleiding.

Veelgestelde vragen
vraag Waar moet ik naar toe als ik een technisch beroep wil
gaan doen?
antwoord Dan kun je gewoon naar de PM. Wij bereiden je in leerjaar 1
en 2 voor op de stap naar het technische profiel van jouw
keuze.
vraag Ik weet nog niet of ik een basis of kader advies krijg?
Wat moet ik doen?
antwoord Kom dan zeker naar de PM. Bij ons wordt basis en kader
in één klas aangeboden en krijg je zo lang mogelijk de kans
om het hoogste niveau te proberen. Je kunt zelfs na het
eerste jaar nog naar de mavo als je resultaten goed zijn.
vraag Waarom ga ik niet gelijk naar de Beroepscampus?
antwoord Je hebt gekozen voor CSG Prins Maurits. In deze school
krijg je de eerste leerjaren je lessen. In gebouw Noord van
de Beroepscampus zit straks de PM. Samen met onze collega’s van de RGO verzorgen we alle praktijkvakken in het
gebouw van de Beroepscampus vanaf leerjaar 3 maar je
theorielessen volg je altijd samen met je klasgenoten in het
gebouw van de Prins Maurits
vraag Hoe helpen jullie leerlingen?
antwoord Iedere klas heeft één of twee mentoren/coaches die minimaal 4-6 uur beschikbaar zijn per week om met de klas te
werken aan de begeleiding. Dit kan zijn: studievaardigheden zoals planning en organisatie; studiehouding zoals
motivatie; maar zeker ook welbevinden: hoe gaat het nu
met jou en met de groep. Hiervoor worden aparte coachgesprekken gepland met de leerlingen. Uiteraard kunnen
we niet zonder de ondersteuning en medewerking van
ouder(s)/verzorger(s). We werken heel graag met elkaar
samen.

Heb je nog meer vragen?
Misschien heb je nog vragen nadat je deze folder hebt gelezen. Die mag je altijd aan ons stellen. Voor algemene vragen
stuur je een mail naar info@csgpm.nl. En heb je een vraag
over het vmbo, dan kun je terecht bij een van de teamleiders:
Mevrouw Zijlstra
E-mail: zag@csgpm.nl
Meneer de Jonge
E-mail: jon@csgpm.nl

Koningin Julianaweg 57
3241 XB Middelharnis
Postbus 181
3240 AD Middelharnis
T (0187) 48 27 45
E info@csgpm.nl
www.csgpm.nl
www.beroepscampus.nl
CSG Prins Maurits is de christelijke
scholengemeenschap voor pro, vmbo,
mavo, havo, vwo, gymnasium en technasium
ONTMOET JE TOEKOMST

