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Vmbo-kader
Vmbo-basis
(evt. met leerwegondersteuning)

vmbo

Directeur & teamleiders farel vmbo

Workshops voor groep 7 en 8 leerlingen
Woensdag 15 november 2017 14.30 - 16.00 uur Kies voor Sport!
Woensdag 22 november 2017 14.30 - 16.00 uur Kies voor Creatief!
			
open lesdagen voor groep 7 en 8 leerlingen
Donderdag 9 november 2017 & Dinsdag 21 november 2017
Ervaar zelf hoe het is om les te krijgen op onze scholen. Op onze open lesdag volg je een aantal minilesjes.
Aanmelden gebeurt via de basisschool, maar je kunt je ook individueel aanmelden via openlesdag@farelcollege.nl
		
Open huis voor leerlingen en ouders
Zaterdag 27 januari 2018
09.30 - 13.00 uur
Tijdens het Open Huis kun je samen met je ouders door de scholen lopen en de sfeer proeven.
Je ontmoet docenten en leerlingen aan wie je vragen kunt stellen.

Ontwikkel je talenten op het Farel vmbo!

meeloopmiddagen lwoo voor leerlingen en ouders
woensdag 13 december 2017 & woensdag 24 januari 2018 14.30 - 15.30 uur
Je ouders krijgen voorlichting over vmbo-basis met leerwegondersteuning. Jij gaat creatief en sportief aan de slag.
Aanmelden kan via meeloopmiddaglwoo@farelcollege.nl

Van groep 8 naar de middelbare school. Dat is best een
grote stap. Misschien vind je het spannend of zelfs een
beetje eng. Dat is begrijpelijk. Maar bedenk: je staat er
niet alleen voor!

veel praktijk
Op het Farel Vmbo heeft alles wat je doet en leert een
link met de praktijk. Je ziet meteen wat je ermee kunt.
Dat maakt leren leuker, maar vooral ook beter!

Dé vmbo-middag voor ouders en leerlingen
Woensdag 1 november 2017 14.30 - 16.00 uur
Deze middag krijg je twee leuke minilessen en je ouders kunnen onder het genot van een hapje
en drankje kennis met ons maken. Aanmelden kan via vmbomiddag@farelcollege.nl

Op het Farel Vmbo werken goed opgeleide docenten
die jou gaan helpen. Je krijgt bovendien een mentor
die jou het hele jaar steunt.

Talenturen en extra activiteiten
Ook leer je om over grenzen heen te kijken; tijdens
de lessen, bij de talenturen, maar ook bij allerlei
activiteiten buiten de les: de excursies, de werkweek
en nog veel meer. Je krijgt de ruimte om jezelf te zijn,
je talenten te ontwikkelen en te groeien op jouw
manier.

Informatie voor toelating
Voor de brugklas vmbo-kader heb je nodig:
• een vmbo-kader-advies van je basisschool;
• ondersteunende gegevens uit het
leerlingvolgsysteem.
Voor de brugklas vmbo-basis heb je nodig:
• een vmbo-basis-advies van je basisschool;
• ondersteunende gegevens uit het
leerlingvolgsysteem.
Voor de brugklas vmbo-basis met lwoo heb je nodig:
• een vmbo-basis-lwoo advies van je basisschool;
• testgegevens;
• ondersteunende gegevens uit het
leerlingvolgsysteem of Zorgleerling in Beeld.
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Toelatingsgesprek
De toelatingscommissie beoordeelt of je in
aanmerking komt voor vmbo-basis met lwoo. Bij een
positieve beoordeling is de inschrijving definitief en
vindt er een intakegesprek plaats.
Kijk voor meer informatie over
aanmelding en toelating op
www.farelvmbo.nl

‘je hebt les
in je eigen
gebouw!’

Op het Farel Vmbo kun je naar vmbo-kader of
naar vmbo-basis. Bij vmbo-basis kun je eventueel
leerwegondersteuning krijgen. Dit is afhankelijk van
het advies van je basisschool. Dan krijg je een extra
steuntje in de rug om je te helpen bij het halen van je
vmbo-basisdiploma. Je zit dan in een kleine klas met
ongeveer 15 leerlingen en je krijgt meer persoonlijke
aandacht.
Je zit straks in een brugklas voor vmbo-kader of
vmbo-basis. Je hebt een vast team van docenten.
Hierdoor leer je iedereen snel kennen en voel je je
snel thuis. Je krijgt goed georganiseerd onderwijs van
ervaren docenten. Soms heb je klassikaal les, soms
werk je in groepjes aan een project. Ook maak je vaak
opdrachten op de iPad en heb je praktijklessen.

Aandacht voor jou
Leren gaat alleen als je je prettig voelt. Daarbij gaat
het niet alleen om je talentontwikkeling, maar ook
om je persoonlijke groei. We houden rekening met
de verschillen die er tussen leerlingen zijn. Sommige
leerlingen hebben bijzondere aandacht nodig.
We helpen iedere leerling om zijn of haar sterke
eigenschappen toe te passen en minder sterke punten
verder te ontwikkelen. Bij achterstand én voorsprong
bieden we extra begeleiding. We begeleiden je bij het
ontdekken van waar je goed in bent en bij het verder
ontwikkelen van je talenten, zodat je het maximale uit
jezelf gaat halen.

Ben je nieuwsgierig geworden en/of heb
je vragen? Kom gerust eens (samen met
je ouders) kijken op onze school.
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VMBO OPLEIDING
Het vmbo is een voorbereidende beroepsopleiding,
die vier jaar duurt. De eerste twee jaar krijg je
algemene vakken. Denk aan Nederlands, Engels,
wiskunde en biologie. Die heb je nodig voor
je basiskennis. Je krijgt ook sport, tekenen en
handvaardigheid. En je krijgt praktijkvakken zoals
uiterlijke verzorging, koken, EHBO, techniek, robotica.
Wil je straks werken in een winkel, op kantoor, bij de
politie of de brandweer, in de handel of als zelfstandig
ondernemer. Zie je meer in werken met kinderen,
ouderenzorg of sport & recreatie?
Aan het einde van leerjaar 2 kies je een profiel:
• Dienstverlening & Producten
• Economie & Ondernemen
• Zorg & Welzijn
Tijdens je opleiding maak je met je iPad een verslag
met foto’s en filmpjes. Dat noemen we een portfolio.
Je kunt daarmee laten zien wat je hebt geleerd. Daarbij
krijg je begeleiding van je docenten en een speciale
coach, die je begeleidt in jouw beroepsrichting.

WELK PROFIEL KIES JIJ?
En na je vmbo ….
Wist je dat maar liefst een kwart van alle kinderen
talentvolle ondernemers zijn? Misschien wil je straks
door in uiterlijke verzorging, horeca, sport, design,
handel, mode of reclame. Na het vmbo kun je alle
kanten op!
Met het diploma van vmbo-kader kun je naar mbo
niveau 3. Als je het diploma van vmbo-basis hebt
behaald, kun je naar het mbo, naar niveau 2.

Weet je nog niet precies wat je wilt worden?
Geen probleem! Je krijgt de ruimte om te ontdekken waar je goed
in bent. Je werkt aan je talenten binnen en buiten school. Zo word
je zeker van jezelf en kan je bewust je keuze maken. Het Farel Vmbo
biedt profielen aan die je helpen bij het maken van je keuze.

opstromen
Soms blijkt tijdens het eerste jaar dat je meer kunt,
dan vooraf werd gedacht. We vinden het belangrijk
om je te stimuleren goed te presteren en om door te
zetten, zodat je een zo hoog mogelijk diploma kan
halen. Daarom is het mogelijk om op te stromen: je
krijgt de kans om bij goede prestaties naar een hoger
opleidingsniveau te gaan. Dat betekent bijvoorbeeld
dat leerlingen van vmbo-kader 1 naar mavo 2 kunnen
opstromen.

Dienstverlening & Producten
Het profiel, dat Dienstverlening & Producten (D&P) heet, biedt de
mogelijkheid je breed te oriënteren op verschillende beroepen. Je
krijgt allerlei opdrachten waardoor je gaat ontdekken waar je goed in
bent. Dienstverlening & Producten is niet aan één sector of werkveld
gebonden. Je ontwikkelt vaardigheden en loopbaancompetenties die in
elk beroep nodig zijn. Daardoor kun je je keuze uitstellen en kan je nog
alle kanten op!

ONTDEK WAAR JE GOED
IN BENT EN ONTWIKKEL
JE TALENT! MET ELK
PROFIEL KUN JE ALLE
KANTEN OP!
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Iedereen heeft zijn eigen talenten en interesses
Op het Farel Vmbo krijg je de kans je talenten te ontwikkelen.
Ook word je gestimuleerd om activiteiten te gaan organiseren en
ondernemen. Dat is handig en slim! Want zelf iets op touw kunnen
zetten, is heel belangrijk voor later.

Economie & Ondernemen
Kun je goed rekenen? Vind je het leuk om met cijfers en geld te werken?
Dan kies je voor dit profiel. Je kunt later in een administratief beroep gaan
werken, bijvoorbeeld bij een bank of in een hotel. Ook kun je bijvoorbeeld
gaan werken in een winkel, of in de mode, bij de politie of brandweer of als
verkoper, kok, etaleur. Economie & Ondernemen (E&O) is een breed profiel.
In dit profiel maak je kennis met veel werkzaamheden en beroepen.
Zorg & Welzijn
Wil je later een beroep gaan uitoefenen in de wereld waarin je wilt klaarstaan
voor een ander? Dan kies je voor het profiel Zorg & Welzijn (Z&W). Je
moet natuurlijk wel graag met mensen om willen gaan. Een beetje geduld,
goed kunnen luisteren en veel doorzettingsvermogen is ook belangrijk.
Met je diploma vmbo Zorg en Welzijn kun je straks een opleiding gaan
volgen in de zorgsector, in het welzijnswerk, in de uiterlijke verzorging, in
de horeca en facilitaire dienstverlening, in het toerisme, in de sport of in de
laboratoriumtechniek.
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Een kijkje in de keuken
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op het beroepenplein
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Talenturen, elke week voor iedereen!
‘Veel leerlingen vinden dat
het leukste vak in de week’
Naast de gewone lessen is er op het vmbo een
speciaal talentenprogramma. Terwijl je werkt
aan je Talent leer je allerlei vaardigheden, zoals:
organiseren, samenwerken, zelfstandig
werken, communiceren, creatief en
ondernemend denken. Precies wat je nodig
hebt voor je profielkeuze in de bovenbouw en voor
je vervolgopleiding en het beroep dat je later kiest.
Bij het talentenprogramma krijg je:
Horeca & Dienstverlening
• Vind je het leuk om gasten of klanten een
leuke tijd te bezorgen?
• Wil je leren koken en serveren?
• Wil je bij de politie of de brandweer?
Kies dan horeca & dienstverlening; dan ontdek je de
geheimen van de keuken en leer je de kneepjes van
het horecavak kennen!

Bij het vak verkoop & vormgeving leer je etalages
inrichten, maar je gaat ook aan de slag met het maken
van advertenties en reclamecampagnes. Ook het
maken van een website, folder, huisstijl en logo komen
aan bod. Je werkt veel met de iPad en op de computer.
Sport & (multi)media
• Ben je een sporter?
• Wil je leren vloggen?
• En ben je creatief met digitale media?
Bij het vak sport &(multi)media leer je o.a. hoe
je mensen begeleidt bij het sporten en hoe je
een sporttoernooi organiseert. Zelf zal je ook
veel aan sport doen: o.a. aikido, hindernisbaan,
klimmen en fitness. Maar je gaat ook werken met
iMovie en videobewerking op de iPad. Bij diverse
sportonderdelen maak je opnames.

Vormgeving & Verkoop
• Ben je ondernemend en creatief?
• Vind je het leuk om producten en
diensten te verkopen?
• Wil je leren wat er komt kijken bij het
inrichten van een etalage?
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Op het farel vmbo krijg je ook ...

21st century skills
De wereld om ons heen verandert snel. Elke dag is er
weer nieuwe kennis. Het is daarom belangrijk, dat je
snel en goed informatie kan vinden en beoordelen.
Wat je daarvoor nodig hebt, zijn wat we 21st century
skills noemen: creatief denken, goed samenwerken,
informatie checken en overtuigend presenteren.
Werken met de iPad
In de klas gebruiken we iPads als aanvulling op de
boeken. Vanaf de brugklas werk je met je eigen iPad.
In de les leren we je hoe je op een creatieve en veilige
manier met je iPad kunt omgaan en welke apps je goed
kunt gebruiken. Met de iPad kun je quizzen, videoopdrachten of toetsen maken. Daarnaast leren we je
hoe je digitale documenten goed kunt beheren en hoe
je zorgvuldig informatie op kunt zoeken op internet. Je
werkt op een eigen iPad, die je via de school aanschaft.
Wij installeren dan gelijk handige school-apps voor jou.
In de hele school kun je gebruikmaken van ons
draadloos netwerk. Binnen het klaslokaal kunnen
docenten meekijken op de iPads en deze aansturen
om het leerproces te begeleiden. Dit gebeurt met de
zogenaamde klaslokaal app. Je kunt dan denken aan het
openen van apps, websites en het presenteren van werk
op het digibord.
Robotica en technologie
Bij het vak technologie leer je de basiskennis van
techniek en je gaat ontdekken hoe de technologie
in de dagelijkse praktijk is toegepast: elektronica,
automatisering, programmeren. Steeds vanuit de praktijk
ga je onderzoeken en producten ontwerpen, maken en
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verbeteren. En ben je gefascineerd door robots? En wil je
één van de experts worden die robots maakt, repareert
of programmeert? Dat leer je bij robotica.
Talenturen: sportief en creatief
Er is meer te beleven op school dan leren en studeren.
In de uren sportief en creatief maak je kennis met
verrassende sporten en gevarieerde kunstvormen. Onder
schooltijd doen wat je zelf het leukste vindt! Bij sportief
kun je denken aan freerunning, kickboksen, rugby,
lacrosse en jiujitsu.
Bij creatief kun je je uitleven in mode, theater, muziek
of fotografie. Elke week krijg je twee lesuren sportief
en creatief. Daarnaast volg je ook de gewone lessen
lichamelijke opvoeding en tekenen en handvaardigheid.
In de uren sportief en creatief kun je je talenten
ontdekken en ontwikkelen.

‘JE WERKT MET
EEN IPAD ALS
AANVULLING
OP JE BOEKEN’

De groepen bestaan uit leerlingen van verschillende
klassen. In de uren sportief en creatief kun je dus veel
verrassende activiteiten doen én nieuwe mensen leren
kennen.
Een reis naar het buitenland
Alle leerlingen uit het 4e leerjaar gaan op werkweek,
bijvoorbeeld naar de Ardennen, Londen, Berlijn, Parijs
en Praag. In deze week volg je geen lessen, maar ga je
nieuwe avonturen aan op een werkweek naar keuze.
Tijdens de werkweek leer je de andere leerlingen en de
docenten pas echt goed kennen. Je verlegt je grenzen
en je maakt kennis met andere culturen en belangrijke
historie. Maar het is vooral leuk en gezellig. Een
waardevolle herinnering voor nu en later.
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nog een extra keuzemogelijkheid op het vmbo

CERTIFICAAT ENGELS
OP VMBO-KADER

Welk beroep je later ook kiest, het spreken van de
Engelse taal is tegenwoordig onmisbaar. Ook bij veel
mbo-opleidingen wordt van je verwacht dat je het
Engels goed beheerst.
Daarom kun je als vmbo-kaderleerling in klas 3 een
internationaal erkend Anglia-certificaat behalen bij het
vak Engels. Het Anglia-certificaat biedt voordelen bij
vervolgstudies. Het Anglia Network is een organisatie
die wereldwijd Engelse examens aanbiedt. Met een
dergelijk certificaat in je bezit kan je aantonen, dat
jouw Engels voldoet aan een objectief, internationaal
vastgestelde standaard. Het is daarmee een bijzondere
aanvulling op je vmbo-diploma.
Deelname aan het Anglia-examen is vrijwillig.
De examenkosten zijn voor rekening van je ouders.
Zie voor meer info www.anglianetwork.eu
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Begeleiding op maat

Beter scoren met de Plusklas
Misschien ben je geen kei in spelling of begrijpend
lezen. Misschien raak je in de stress van rekensommen.
Dat is jammer. Op het Farel Vmbo gaan we zo snel
mogelijk met je aan de slag in de Plusklas taal of
de Plusklas rekenen. Daar kun je werken aan meer
vaardigheid en zelfvertrouwen en betere resultaten.
Je krijgt er misschien zelfs weer lol in!
Kleine groep
In de Plusklas werk je in een kleine groep van
ongeveer tien leerlingen twaalf weken lang om je
niveau te verbeteren. Elke week heb je twee uur les,
gewoon onder schooltijd, op het moment dat ook de
keuzevakken sportief en creatief worden gegeven.
Als het nodig is, kun je gelijk na de zomervakantie in de
juiste Plusklas van start. Je krijgt er geen rapportcijfer
voor, het gaat erom dat je taal of rekenen beter
begrijpt en meer plezier en zelfvertrouwen in het
vak krijgt.
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Plusklas rekenen
In de Plusklas rekenen legt de docent de stof die je
moeilijk vindt uit. Je oefent veel met methodes en
stappenplannen. Je gaat zelf op de computer aan
de slag. Met rekenspelletjes krijg je meer inzicht én
plezier in het vak. In de Plusklas krijg je veel individuele
aandacht en is de sfeer gezellig en ontspannen.

Hulp bij dyslexie
Heb je dyslexie? Op het Farel Vmbo willen we je zo
goed mogelijk ondersteunen en begeleiden. Met een
officiële dyslexieverklaring krijg je op het Farel Vmbo
een dyslexiepas. Samen met jou en je ouders bepalen
we welke compenserende en/of dispenserende
middelen op jouw dyslexiepas genoteerd worden.

Plusklas taal
Bij de Plusklas taal staat vooral begrijpend lezen
centraal. Als je daar moeite mee hebt, snap je ook de
stof van bijvoorbeeld biologie of aardrijkskunde niet
zo goed. Ook duidelijk schrijven en goed luisteren zijn
bij alle vakken belangrijk. Lezen is de basis, maar ook
je woordenschat krijgt veel aandacht. Want als je niet
weet dat ‘acht maal’ hetzelfde betekent als ‘acht keer’,
heb je zelfs bij rekenen een taalprobleem...

Alle leerlingen met dyslexie hebben een dyslexiecoach.
Deze coach is tijdens je hele schoolloopbaan je
belangenbehartiger op school. Ook je ouders
kunnen met vragen bij de dyslexiecoach terecht. De
coach kijkt met je waar je tegenaan loopt en wat de
beste begeleiding is, bijvoorbeeld de inzet van een
hulpmiddel, zoals een leesliniaal of een voorlees app
waarmee schoolboeken voorgelezen worden, of een
gerichte vraag aan een vakdocent.
In overleg is het mogelijk zelfstandig
met een laptop met een dyslexie
ondersteuningsprogramma te werken.
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HANDIGE TIPS VOOR DE BRUGKLAS
EN JE EERSTE SCHOOLDAG
WEES JEZELF.
Wees eerlijk tegen jezelf en aardig tegenover
je klasgenoten. Dan krijg je vanzelf leuke vrienden.
DRAAG KLEDING WAAR JE JE GOED IN VOELT.
DAN VOEL JE JE OP JE GEMAK.
Laat zien wie je bent. Leg de kleren die je naar
school aan wilt, alvast klaar.
KOOP EEN AGENDA DIE BIJ JE PAST.
In je agenda staat straks je huiswerk gepland.
Met je agenda vertel je ook iets over jezelf,
over iets wat je leuk vindt.
MAAK VRIENDEN DOOR SAMEN NAAR SCHOOL TE GAAN.
Spreek af om samen naar school te fietsen of te
reizen. Onderweg kun je samen ervaringen delen.
WORD VRIENDEN OP FACEBOOK MET JE
NIEUWE KLASGENOTEN.
Facebook is heel leuk, maar ook heel handig.
Word vrienden met je klasgenoten. Dan kun
je bijvoorbeeld je huiswerk uitwisselen.
VRAAG HULP ALS JE HET NODIG HEBT.
Er is altijd iemand die je kan helpen. Denk
bijvoorbeeld aan je mentor, je leraar, je
ouders of je vrienden.
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wat verandert er voor jou?

Geen meester of juf meer
Op de basisschool heb je een juf of een meester.
Op het Farel Vmbo noemen we ze docenten of leraren.
Elke dag een ander rooster
Op de basisschool zit je dagelijks in hetzelfde lokaal.
Op het Farel Vmbo ga je ieder lesuur naar een ander
lokaal toe. Voor de lessen die je volgt, wordt een
rooster gemaakt. De meeste dagen is er een
50-minutenrooster. Bij bijzondere activiteiten is
er een 40-minutenrooster.
Farel vmbo
40-min rooster

50-min rooster

1
2
3

1
2
3

4
5
6
7
8
9

08.00 – 08.40
08.40 – 09.20
09.20 – 10.00
PAUZE
10.20 – 11.00
11.00 – 11.40
11.40 – 12.20
PAUZE
12.40 – 13.20
13.20 – 14.00
14.00 – 14.40
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3
4
5
6
7
8
9

08.00 – 08.50
08.50 – 09.40
09.40 – 10.05
PAUZE
10.30 – 10.55
10.55 – 11.45
11.45 – 12.35
PAUZE
13.00 – 13.50
13.50 – 14.40
14.40 – 15.30
15.30 – 16.20

je eigen mentor
Elke leerling heeft een mentor. Je mentor is er voor
jou. Je kunt al je vragen die je hebt over school aan
hem stellen. Je mentor houdt ook in de gaten of je
studievoortgang naar wens verloopt. Voor jou en je
ouders is je mentor het eerste aanspreekpunt. Als er
problemen zijn, neemt de mentor contact op met
je ouders. Ook is er over de klassen en de leerlingen
regelmatig overleg tussen de teamleider en de mentor.
Vakanties
De vakanties blijven gelukkig hetzelfde. Hier verandert
niets aan. Het enige wat er in de vakanties anders kan
zijn, is dat je dan tijd kan besteden aan opdrachten of
het maken van huiswerk.
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Sterke punten van het Farel vmbo

WAAROM NAAR HET FAREL VMBO?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent op zoek naar een school met een veilige en prettige sfeer?
Je vindt het belangrijk dat jouw talenten gezien worden?
Je wilt graag direct starten in een vmbo-kader- of vmbo-basisklas (evt. met lwoo)?
Je vindt het fijn om te kunnen kiezen?
Je wilt graag docenten die met je meedenken en het beste met je voor hebben?
Je vindt het fijn dat je goed begeleid wordt bij het werken in de klas?
Je snapt dat goed onderwijs belangrijk is voor later?
Je werkt graag met moderne media?
Je vindt leren en opdrachten maken met de iPad fijn?
(er is overal Wifi en elk lokaal is voorzien van Apple TV)
Je vindt het prettig dat ook jouw mening telt?
Je houdt van culturele activiteiten en schoolevenementen?

DAN PAST HET FAREL VMBO BIJ JOU!
Aanmelden voor 2018-2019?
Wil jij je aanmelden voor het Farel Vmbo? Je bent samen met je ouders van harte welkom!
We organiseren twee inschrijfavonden waarop je bij ons langs kunt komen om je in te schrijven:
donderdag 8 maart en dinsdag 13 maart 2018 van 19.00 – 21.00 uur.

WIL JE MEER INFORMATIE?

Op onze website en via social media ontvang je uitgebreide en
de meest actuele informatie over onze school:

www.farelvmbo.nl
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