BEROEPSMAVO

met succes naar
mbo4 of de havo

Heb je een vmbo GL- of TL-advies,
en wil je niet alleen in de boeken
zitten, maar ook graag dingen
dóén? Dan kun je vanaf het
schooljaar 2018 - 2019 naar
de beroepsmavo op Leerpark
Presikhaaf. Je doet dan innovatieve projecten op het gebied van
Technology, Business, Care of
Food and Beverage.
Je bent na de beroepsmavo helemaal klaar voor een opleiding
op mbo4-niveau of de havo.

Tijd over voor leuke projecten waar je echt wat aan hebt
De beroepsmavo is gewoon vier jaar. En je krijgt alle vakken om
je diploma vmbo TL/GL te halen. Het verschil is dat je de theoretische vakken in 80 procent van de tijd doet. Voor je idee: wat je
normaal in vijf dagen doet, doe je nu in vier. In de tijd die je overhoudt, doe je leuke en praktische projecten. Bijvoorbeeld op het
gebied van Technology, Business, Care of Food and Beverage.

In de school én erbuiten
Op het Leerpark doe je meer! Wij hebben moderne voorzieningen,
zoals een restaurant, een garage, een plantenkas en praktijklokalen voor de zorg. Daar kun je dus uitstekend aan de slag. Maar daar
blijft het niet bij. Samen met bedrijven uit de omgeving zorgen we
ervoor dat je projecten ook nut hebben buiten de school. En daar
leer je extra veel van!

Met alle extra’s van Leerpark Presikhaaf
Leerlingenbegeleiding is een van de dingen waar we goed in zijn.
Zo hebben we een ondersteuningsklas (Oké) waar extra structuur
en aandacht is. En werken we altijd op het niveau dat het beste
bij jou past. Veel uitleg, of juist weinig, veel samenwerken, of juist
meer zelf doen. Wat jij maar nodig hebt.

Zodat jij klaar bent voor de toekomst
De beroepsmavo is niet alleen leuk, je bent ook beter voorbereid
op de toekomst. Je hebt immers meer gezien en gedaan én je
hebt al ervaring met verschillende beroepen en technieken. Daardoor kom je minder voor verrassingen te staan en weet je beter
wat je wilt. Of het nou een mbo4-opleiding is, of doorstromen
naar de havo: het kan allemaal!

‘We kijken goed naar wat je al kunt,
waar je nog aan moet werken en
hoe jij het beste leert’

Vragen? Bel gerust!
Heb je vragen over onze beroepsmavo? Of wil je dat we je ergens bij
helpen? Bel gerust Arjan Menting op nummer (026) 362 91 52.

Arentheem College Leerpark Presikhaaf
praktijkonderwijs, vmbo en mbo
IJssellaan 89, 6826 DM Arnhem
(026) 362 91 52
Leerparkpresikhaaf@arentheemcollege.nl

Beroepsprojecten
Eén keer in de week werk je aan innovatieve projecten. Je bent praktisch bezig, ontdekt waar je goed in bent en je leert een heleboel
vaardigheden. Bijvoorbeeld samenwerken, presenteren en organiseren. Die kun je goed gebruiken op school en daarbuiten. Je krijgt een
certificaat voor de vaardigheden die je beheerst. Dat certificaat komt
in je talentmap.
In de onderbouw werk je aan kleinere projecten, in de bovenbouw
aan grote. We hebben projecten in vier thema’s. En heb je zelf een
idee voor een goed project? Dan horen we dat graag! Dit zijn de vier
thema’s:

Technology

www.leerparkpresikhaaf.nl

Je verdiept je in theatertechniek, ontwikkelt apps en gaat aan de slag
met robotica, domotica of duurzame energie.

Business
Je doet marktonderzoek, begint je eigen bedrijf of organiseert een
Event.

Care
Je past innovatie toe in de zorg. Bijvoorbeeld op het gebied van techniek,
sport of gezondheid.

Food en Beverage
Je leert alles over de wereldkeuken en organiseert lunches en diners.

Free to Do
Op het Leerpark zijn we er ook na de lessen voor jou! Tot vijf uur kun
je bij ons terecht. Bijvoorbeeld om je huiswerk te maken op een rustig
plekje. Of om uitleg te vragen aan docenten. Bovendien kun je meedoen aan allerlei activiteiten, zoals de schoolband, tuinieren, sport,
fitness, dans, maskers maken en Leerpark Bakt.

‘Samen gaan we op weg
naar een fijne baan’

