
Voor je het weet, heb je 
een heleboel vrienden en 
vriendinnen!

Na schooltijd kun je 
sporten in onze 
supermoderne gymzaal!

Ga je naar het 
VMBO KBL of 

TL/MAVO? Dan 
krijg je Spaans!

96% van de leerlingen is 
afgelopen jaar geslaagd!

Mijn ideaal? Straks 
mijn eigen winkel 
of webshop.

Ik zorg graag voor anderen. 
Later wil ik kinderverzorgster 
worden.

In de derde kies je 
voor Economie &
Ondernemen of 
voor Zorg & Welzijn.

Je krijgt hier extra 
uren rekenen en taal. 
Soms werk je daarbij 
op de computer 
of een tablet.Open dagen

vr 27 januari 2017
16.00 - 19.00 uur

za 28 januari 2017
11.00 - 13.00 uur

Je leert hier veel, op 
verschillende manieren.

Wat we met beeldende 
vorming hebben gedaan? 
Een schilderij gemaakt 
in de stijl van Mondriaan!

In klas 3 
ga je op 
werkweek.

Ik denk dat ik later 
in een restaurant 
ga werken.

Ontwerp je 
eigen game

Eén keer per jaar hebben 
we een kunstpresentatie. 

Met theater hebben we 
gefilmd en mensen 
geïnterviewd.
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