VMBO

Vakcollege
Noordoostpolder

Je maakt het op het
Vakcollege Noordoostpolder!
Het Vakcollege is er voor iedereen.
Binnen het Vakcollege is er zowel
het openbaar als het christelijk
onderwijs herkenbaar. Iedereen
is welkom. In deze veelkleurige
school gaan we respectvol met
elkaar om.

Vakcollege Noordoostpolder
Espelerlaan 70
8302 DC EMMELOORD
0527-634588
www.vakcollegenoordoostpolder.nl
info@vakcollegenoordoostpolder.nl
Facebook: /Vakcollege-Noordoostpolder1582655765343317/
Instagram: @vakcollege_noordoostpolder
Opleiding(en):
Vmbo-kb, vmbo-bb

VMBO BASIS- EN
KADERBEROEPSGERICHTE
LEERWEGEN
Het Vakcollege Noordoostpolder is een
kleinschalige school en heeft een eigen
modern schoolgebouw, voorzien van
volledig uitgeruste praktijklokalen. Heb
je een basis- en kaderberoepsgericht advies
dan kun je bij ons terecht.
Op het Vakcollege Noordoostpolder kun
je kiezen voor de richtingen Produceren,
installeren, energie; Bouwen, wonen,
interieur; Zorg & Welzijn of Economie &
Ondernemen. In vier jaar kun je een vmbodiploma halen en daarna doorstromen
naar het mbo. Met een mbo-diploma
op zak ben je klaar voor een beroep op
mbo-niveau 2, 3 of 4. Leerlingen bij wie
het leren niet vanzelf gaat kunnen bij ons
leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)
volgen, waarbij de lesstof in stapjes wordt
uitgelegd.
HET ONDERWIJS
Binnen het Vakcollege Noordoostpolder
word je in een doorlopende leerroute
opgeleid tot vakman of vakvrouw. Op
het Vakcollege Noordoostpolder
wisselen praktijk en theorie elkaar af.
Je leert bij ons door te doen. Om
kennis te maken met de praktijk
gaan we regelmatig op excursie of
halen we bedrijven de school binnen

door het verzorgen van gastlessen. Zo
ontdek jij uiteindelijk wat je wilt worden
of leer je nieuwe dingen. De stage is een
vast onderdeel van het programma. In
de derde klas oriënteer je je gedurende
een periode op arbeid en beroep. Je krijgt
onder andere les in het schrijven van een
sollicitatiebrief en CV en het voeren van
gesprekken. In klas vier ga je daadwerkelijk
op stage en doe je er ervaring op in de
praktijk.
LEERLINGBEGELEIDING
Binnen onze school hebben we veel
aandacht voor persoonlijke begeleiding.
Jouw eerste aanspreekpunt heet bij ons
een coach. We willen dat je trots kunt
zijn op wie je bent, wat je kunt en dat je
het beste uit jezelf haalt. Ook vinden wij
het belangrijk om jouw ouders goed op
de hoogte te houden dat doen we door
informatie- en spreekavonden.
Jouw loopbaan is ons uitgangspunt!

Wil je meer weten over
het Vakcollege Noordoostpolder?
Kom dan naar onze open dag
op dinsdag 26 januari 2021.
Kijk voor meer specifieke informatie
op www.vakcollegenoordoostpolder.nl.

Beroepsschool:
Vakcollege Mens en Dienstverlenen,
Vakcollege Techniek
Vmbo-profielen:
Bouwen, Wonen en Interieur (BWI), Economie
en Ondernemen (E&O), Produceren, Installeren
en Energie (PIE), Zorg en Welzijn (Z&W)
Extra aanbod:
Mbo-samenwerking
Onderwijsconcept:
Algemeen
Levensvisie:
Openbaar
Aantal leerlingen:
330
Voor meer informatie:
Heb je vragen? Neem dan contact op
met Dhr H. Reuten, Directeur Vakcollege
Noordoostpolder. T 0527 - 634588. Of neem
alvast een kijkje op de website
www.vakcollegenoordoostpolder.nl.
Het Vakcollege is onderdeel van VariO
Onderwijsgroep en bestaat uit een
samenwerking met het Emelwerda College.
VariO Onderwijsgroep bestaat verder uit:
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X-tuur: zelfsturend onderwijs
Caleido, onderwijs voor anderstaligen
Bonifatius mavo
Zuyderzee Lyceum Lemmer
Zuyderzee Lyceum Emmeloord

KEUZEGIDS VOOR LEERLINGEN IN GROEP 8 VAN HET BASISONDERWIJS EN HUN OUDERS

