
christelijke school voor vmbo-gl-kbl-bbl
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Kies je eigen leerroute



 WereldPlan   Kies je eigen leerroute
Naast het vaste programma kun je op Berkroden je eigen leerroute kiezen.  
Dit heet WereldPlan en loopt van leerjaar 1 t/m leerjaar 4. Binnen elk Plan ben 
je praktisch bezig. Je ontdekt en ontwikkelt je talenten en maakt kennis met 
veel beroepsmogelijkheden. Bovendien bouw je aan de vaardigheden die je 
nodig hebt, zoals samenwerken, presenteren, creatief denken, communiceren en 
zelfstandig werken. 

 Samen kiezen    Ontdek wie je bent, wat je kunt en wilt!
Op Melanchthon Berkroden word je goed voorbereid op je vervolgopleiding en je 
verdere leven. De basis van ons onderwijs is loopbaan oriëntatie en -begeleiding 
(LOB). Je krijgt op Berkroden heel veel verschillende vakken aangeboden en je 
maakt kennis met allerlei beroepen en vervolg opleidingen. Zo ontdek je wat de 
wereld allemaal te bieden heeft én wat jij zelf te bieden hebt. Je hebt regelmatig 
gesprekken met je mentor, je klas en je ouders/verzorgers. Wat vind je leuk? 
Waar wil je meer over weten? Waar wil je beter in worden? Wat ga je kiezen?  
Zo leer je je eigen keuzes te maken en je eigen pad te vinden.

 GL meer dan mavo    Mavo/TL doen én praktisch bezig zijn
Met onze Gemengde Leerweg volg je het mavo/TL-programma en toch ben je 
praktisch bezig. Je hebt zes theorievakken én WereldPlan. Na je eindexamen kun 
je je GL-diploma inwisselen voor een TL-diploma. Daarmee kun je doorstromen 
naar het mbo of de havo. Wil je graag naar de havo, dan kun je altijd een extra 
theorievak volgen, zodat je na Berkroden probleemloos kunt doorstromen.
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LEERROUTES D&P
TECHNIEK HORECA

ZORG EN WELZIJN ONDERNEMEN

SPORT, BEVEILIGING EN VEILIGHEID

ONTWERPEN MULTIMEDIA

Ons onderwijsaanbod

Dé vmbo-school  
van Lansingerland
• Melanchthon Berkroden biedt ver- 

 schillende leerwegen die aansluiten op 
het middelbaar beroepsonderwijs (mbo):

• Basisberoepsgerichte leerweg 
(BBL) / eventueel met lwoo

• Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL)
• Gemengde leerweg (GL)

Onderwijs dat bij jou past
• Iedere dag ontdek je iets van de wereld
• Een vak op een hoger niveau 

volgen, is mogelijk
• We kijken naar wat je al kunt en 

ondersteunen je waar nodig
• Heb je BBL met lwoo?  

Dan kom je in een kleine klas
• Heb je dyslexie of dyscalculie?  

Een speciale coach begeleidt je
• Weerbaarheidstrainingen voor iedereen
• Ook buiten de lessen kun je 

je talenten inzetten
• Leren met digitale middelen 

en (werk)boeken
• Loopbaanleren: ontdek wat 

de wereld te bieden heeft en 
welke keuzes je wilt maken

Verleg je grenzen en wees trots op jezelf!
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