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Informatieboekje 
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2021

Bewust de      
  wereld in!



Belangrijke data

Online voorlichting 
21 januari 2021 van 19.30 - 20.30

Online voorlichting
28 januari 2021 digitale scholenmarkt
Verder informatie vindt u op de site.

Ben je enthousiast geworden over Berkroden en wil je bij ons op school? Meld je dan bij ons 
aan. Uitleg over de aanmeldprocedure vind je op de site 
https://www.melanchthon.nl/berkroden/vooraanmelden-2020-2021/



Beste bezoekers,

Een jaar zonder open dagen.  Een jaar zonder rondleidingen. Anders dan 
anders moet u een indruk krijgen van onze school.

Dit informatieboekje beschrijft wat Berkroden allemaal te bieden heeft.

Sinds schooljaar 2015-2016 zijn we gehuisvest in dit prachtige gebouw. 
Het WereldPlan en andere praktijkvakken bevinden zich op de
begane grond. De theorievakken bevinden zich op de eerste etage. 
Op de tweede etage zijn onder andere de creatieve vakken te vinden. 
De indeling is flexibel en we kunnen de ruimtes naar behoefte groter 
of kleiner maken. De ruimte vóór de lokalen, de ‘thuisbasis’, wordt ook 
gebruikt voor de lessen. Onze school blijft volop in beweging. 
Een stuk van de tweede verdieping is verbouwd tot mooie bruikbare 
lokalen, zodat we meer onderwijsruimte binnen Berkroden hebben 
gecreëerd. 2 grote computerlokalen en 2 standaardlokalen en een 
mooie ruimte voor Sport en Bewegen.

We hebben 770 leerlingen: 9 eerste, 10 tweede, 10 derde en 8 vierde 
klassen. 
 
Wij hopen dat u een goede indruk krijgt van Berkroden en misschien 
tot volgend jaar! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Kaper Roodenburg, directeur Melanchthon Berkroden 

Beste bezoekers



Wat zit waar?

Begane grond 

0.01 WereldPlan: licht-geluid- decor en audiovisueel
0.02 biologie
0.03 Mens & Natuur
0.04 natuur- en scheikunde
0.05 science
0.06/7 WereldPlan: technisch tekenen 
0.08 WereldPlan: horeca
0.09 WereldPlan: horeca
0.10 WereldPlan: mens en zorg
0.11 WereldPlan: techniek, ontwerpen en maken
0.12 WereldPlan: geüniformeerde beroepen
0.13 Dienstverlening & Producten
 WP1
 WereldPlan: robotica

1e etage 

1.01 /   Duits
1.02 / 1.03 economie
1.07 / 1.08 Mens & Maatschappij  (godsdienst, 
  geschiedenis  en maatschappijleer)
1.12 tm 1.14 Engels
1.16 tm 1.19 wiskunde en rekenen

2e etage
2.01 tm 2.06 Nederlands 
2.07  beeldende vorming (tekenen)
2.08  beeldende vorming (handvaardigheid)
2.09  muziek 
2.15/2.16 computerlokalen
2.17  WereldPlan: Sport & Bewegen

Vertrekhal
Vanuit hier beginnen alle leerlingen hun dag. De 
onderbouw heeft direct bij de hoofdingang kapstok-
ken en kluisjes. De bovenbouw heeft iets verderop 
ruimte om spullen op te bergen.

 
Aula
De leerlingen hebben dagelijks pauze in de aula en 
de vertrekhal. Ze mogen ook gebruik maken van de 
buitenruimte aan het water. Leerjaar 1 en 2 hebben 
andere pauzetijden dan leerjaar 3 en 4.

De Wereldreis



0.01, 0.07 t/m 0.13 WereldPlan – 
Dienstverlening & Producten

Op Berkroden krijg je de kans om je interesses te ver-
kennen, niet alleen kennis is belangrijk, we kijken naar 
alle mogelijkheden die een leerling heeft. Ben je goed in 
sport, koken, muziek, techniek of kunst? In het WereldPlan 
van Berkroden kan je deze talenten verder ontwikkelen.

Wat kies jij?
Het WereldPlan loopt van leerjaar1 en 4. In leerjaar1 kies 
je zelf met welk WereldPlan je de komende tijd aan de 
slag gaat. Wil je ook een ander WereldPlan doen? Prima. 
Elke zes weken wissel je van WereldPlan. In leerjaar2 ga 
je op bezoek bij lokale bedrijven, mbo-opleidingen en on-
derzoek je alle sectoren, zowel theoretisch als praktisch. In 
leerjaar3 volg je het examenprogramma Dienstverlening 
en Producten en doe je daar zelfs al examen in. In leerjaar 
4 kun je je specialiseren in, afhankelijk van het niveau, een 
of meerdere keuzevakken.

Wat doe je allemaal?
Binnen elk WereldPlan ben je praktisch bezig. Je ontwik-
kelt je talenten en maakt tegelijk kennis met veel be-
roepsmogelijkheden. Bovendien bouw je aan de vaar-
digheden die je nodig hebt ná Berkroden: onder andere 
samenwerken, presenteren, creatief denken, communice-
ren en zelfstandig werken komen aan bod.

In het Vmbo worden verschillende profielen aangebo-
den. Op Berkroden is dat het profiel Dienstverlening & 
Producten (D&P). 

Er worden onderdelen uit de sectoren economie, 
techniek en zorg en welzijn behandeld. Je kunt nog 
alle kanten op! Alle leerlingen doen hierin eindexamen. 
Naast het profieldeel D&P kiest elke leerling keuzevak-
ken binnen een leerroute, waardoor je je kunt verdiepen 
en verbreden.

De leerroutes zijn:
  -  Techniek
  -  Horeca
  -  Zorg en Welzijn
  -  Sport, beveiliging en veiligheid
   - Ondernemen
   - Ontwerpen
   - Multimedia

Waarom doe je dit allemaal?
Het WereldPlan is zo opgezet dat je ervaring opdoet 
met veel verschillende beroepen en sectoren, zowel op 
school als buiten school tijdens excursies en stage. Na 
elk WereldPlan kijk je samen met je docent terug (je
 reflecteert) op wat je geleerd hebt en wat je hiervan 
vond. Dit verwerk je elke keer in je Lob-dossier. Twee 
keer per jaar bespreek je de vordering met je ouders en 
mentor tijdens het MOL-gesprek. Het einddoel is een 
bewuste keuze maken voor een vervolgopleiding.

Lokalen begane grond

0.02/0.03 Biologie en Mens en Natuur

 
Mens & Natuur is een combinatievak van biologie 
en verzorging. M&N is een onderbouwvak dat wil 
zeggen dat je dit vak het eerste en het tweede jaar 
krijgt. Na het tweede jaar wordt biologie een keuze-
vak. 
Mens & Natuur is het vak waarbij je leert over alles 
wat leeft. Dus we gaan het hebben over mens, dier, 
plant, schimmel en bacterie.

Verzorging komt terug in bijvoorbeeld hoe je een 
gezonde maaltijd op tafel kan zetten of hoe je je 
huid het beste kan verzorgen om puistjes te voor-
komen. Biologie zie je overal om je heen want alles 
is biologie. Je bent biologie, je eet biologie en je 
draagt biologie.

Naast dat we in theorie leren hoe alles eruit ziet 
gaan we ook veel practicumlessen doen. Zoals leren 
werken met de microscoop, delen van een dier 
ontleden, het leren tekenen van een biologische 
tekening en natuurlijk de gezonde maaltijd koken.

0.04/0.05 Science en nask 

Science is een combinatie van de vakken techniek 
en natuur- en scheikunde. Bij dit leergebied worden 
praktijk en theorie vaak gecombineerd. In leerjaar 1 
ligt de nadruk op techniek. Je leert om te gaan met 
technische apparaten en gereedschap. In leerjaar 2 
start je met Nask. Heb je altijd al willen weten hoe 
het komt dat je iPad oplaadt? Of hoe het komt dat 
water in ijs kan veranderen? Hier kom je achter door 
de theorie te begrijpen en proefjes te doen. Je gaat 
op zoek naar antwoorden.  



Op Berkroden trek jij je eigen Plan

Lokalen eerste verdieping

Digitalisering / iPad / Somtoday

Op Berkroden vinden we het belangrijk dat je han-
dig en wijs leert omgaan met digitale middelen. We 
vinden het ook belangrijk dat je zoveel mogelijk op je 
eigen tempo en niveau kunt werken. Daarom werk je 
veel met de device. Je maakt opdrachten en huiswerk 
op je device en gebruikt hierbij het internet en allerlei 
apps. Natuurlijk leer je op Berkroden ook met (werk)
boeken en schriften. Bestel je device via Berkroden en 
krijg een aantrekkelijk aanbod. 

Somtoday is onze elo (Electronische LeerOmgeving) 
waar leerlingen hun rooster en informatie over lessen 
vinden.

1.01 Duits

De leerlingen maken kennis met de Duitse taal en 
cultuur op een eigentijdse manier, ondersteund 
door moderne leermiddelen. We gebruiken de 
21ste eeuwse vaardigheden zoals samenwerken, 
communicatie, ict-vaardigheden en informatie-
vaardigheden.
De praktische kennis van de taal Duits staat 
centraal. Lezen, spreken, luisteren en verstaan 
zijn het belangrijkst.
We stimuleren de leerlingen om zoveel mogelijk 
te spreken en te schrijven. Zelf aan de slag gaan 
met Duits is een pre om privé en zakelijk goed 
uit te voeten kunnen en voorbereid te zijn op de 
internationalisering.

1.02 / 1.03  Economie

Op Melanchthon Berkroden leer je wat economie 
voor jou kan betekenen!

Economie is nooit saai. Het gaat over belangrijke 
thema’s als consumeren en produceren, werk en 
inkomen, internationale handel, belastingen en 
overheid. We leren wat economie te maken heeft 
met andere vakken, zoals ondernemen, maar ook 
wiskunde en maatschappijleer.

Wij leren je graag hoe onze economie werkt en 
welke keuzes jij kunt maken om goed met je geld 
om te gaan. Hoe jij als consument bewust kiest 
voor duurzame (milieuvriendelijke) oplossingen, 
die goed zijn voor je portemonnee.

Bij economie leer je hoe klanten worden beïn-
vloed in winkels en door de overheid, maar ook 
hoe wij bewust onze eigen keuzes kunnen ma-
ken. Kortom: we helpen je de wereld om je heen 
beter te begrijpen!

In de economielessen oefen je veel belangrijke 
vaardigheden, zoals goed naar elkaar luisteren, 
omgaan met verschillende meningen en positief 
kritisch zijn. Dat helpt je om op een prettige ma-
nier samen te werken en geeft je meer kansen op 
een leuke baan als je je opleiding hebt afgerond.



Begeleiding 

In de onderbouw hebben alle klassen meerdere 
momenten in de week met de mentor. Tijdens het 
mentoruur krijg je diverse mentorlessen over o.a. 
pesten, leren leren, lob, keuzes maken, verkeers-
veiligheid, waar ben je goed in en nog veel meer.  
De mentor praat de week met je door en voert 
individuele gesprekken. 

Je kunt meer te weten komen over onze buiten-
schoolse activiteiten, mentoraat, projecten,  rap-
portagemap, huiswerkbegeleiding, onze onder-
steuningsstructuur en nog veel meer.

Het dyslexie-programma Textaid gebruiken we op 
de iPad. 

1.07 / 1.08 Mens en Maatschappij,  
geschiedenis, godsdienst en 
maatschappijleer

Binnen Mens en Maatschappij is burgerschap 
een belangrijk onderdeel. Je ontdekt je plek in 
de maatschappij en weet welke rol je hierin kunt 
spelen. 
Je leert kritisch te denken, met elkaar in gesprek 
te gaan en het debat te voeren. 

We bieden praktische onderwerpen aan waaron-
der het landschap ontdekken, een bezoek aan de 
rechtbank en de Tweede Kamer. 

De leerlingen ontdekken en leren in onze lessen 
de diversiteit van ons heden en verleden... 

Godsdienst is onderdeel van dit leergebied, maar 
wordt in de onderbouw als apart vak aangebo-
den. Melanchthon is een school met een christe-
lijke identiteit, maar ook andere geloven komen 
aan bod.

1.12 tm 1.14 Engels

English is a very important language.  Je kunt je 
met Engels overal ter wereld verstaanbaar ma-
ken. Volgens onderzoek spreken Nederlanders 
erg goed Engels.

Engels is een verplicht examenvak. De leerlingen 
worden geacht Engels te spreken, schrijven, lezen, 
kortom: begrijpen. Op veel  mbo- en hbo-oplei-
dingen speelt de Engelse taal een belangrijke rol. 
Veel van onze leerlingen komen na het beha-
len van hun diploma terecht in verschillende 
beroepsgroepen waar het beheersen van de 
Engelse taal noodzakelijk is. 
Met internationale steden in onze regio zoals 
Rotterdam en Den Haag is een goede beheersing 
van het Engels een pré, niet alleen op de arbeids-
markt, maar ook  in het sociale leven.
Berkroden daagt je uit om Engels te spreken, 
over je angst heen te stappen  door bijvoorbeeld  
deel te nemen aan het Taaldorp. Wij bieden een  
combinatie van theorie en praktijk om de leer-
lingen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun 
toekomstige opleiding en beroep.

Geschiedenis is voor 3 en 4 GL een keuzevak. Aan 
de hand van gebeurtenissen uit het verleden leer 
je meer over de samenleving van tegenwoordig. 
Algemene ontwikkeling en informatieverwerking 
is erg belangrijk. Er wordt je ook geleerd om onder-
scheid tussen feiten en meningen te maken, iets wat 
vandaag de dag actueler is dan ooit. 

In de bovenbouw wordt er één jaar maatschappij-
leer gegeven. Bij maatschappijleer leer je hoe de 
Nederlandse samenleving in elkaar zit: welke regels 
er zijn en hoe mensen die leren. Ook kijken we naar 
wat er mis kan gaan. Je leert hoe de politiek proble-
men probeert op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan 
criminaliteit, discriminatie en werkloosheid. 



Bewegingsonderwijs en Rots & Water

Bewegingsonderwijs op Berkroden is meer dan alleen maar 
goed leren bewegen. Je ontwikkelt een bredere kijk op 
bewegen, binnen en buiten school. 

De individuele ontwikkeling van de leerling staat centraal. 

Daarbij zijn ook het leren presteren, samenwerken en 
oplossingsgericht werken, vaardigheden die je  helpen om 
zelfverzekerd en bewust de toekomst en de wereld in te gaan.  

Tijdens de gymlessen in leerjaar 1 volgen alle klassen de 
weerbaarheidstraining ‘Rots & Water’. Je ontdekt welke 
reacties jouw gedrag op kan roepen en je leert stevig in je 
schoenen te staan. 



1.16 tm 1.19 Wiskunde en rekenen

Tijdens de les oefen je vaardigheden zoals coör-
dinaten toepassen, vergelijkingen maken, ver-
banden leggen. Je leert niet alleen wiskundige 
vraagstukken op te lossen, maar ook herken je 
deze vraagstukken in jouw dagelijkse leven. We 
besteden aandacht aan jouw persoonlijke leerlijn. 
Hoe je tot een oplossing komt is belangrijker dan 
alleen het antwoord. 

2.01 tm 2.06 Nederlands

Centraal bij het vak Nederlands staat communi-
catie. Communiceren met elkaar, met de buiten-
wereld, maar ook met jezelf. Hierbij geldt dat je 
alleen goed kunt communiceren als je kritisch en 
zelfstandig naar de wereld en jezelf kunt kijken. 

Bij goede communicatie hoort natuurlijk het 
toepassen van spelling en grammatica. Maar nog 
belangrijker is begrijpend lezen. 

Je moet bewust de wereld in, en daarvoor moet 
je wat van die wereld weten en begrijpen, vinden 
wij. Cultuuroverdracht is dan ook belangrijk voor 
de ontwikkeling. Fictie is een van de belangrijkste 
cultuurdragers, denk maar eens aan boeken, films, 
series en games. Dat is gewoon pure ontspanning, 
maar je doet er al veel meer mee dan jij denkt. 

Je moet een heleboel, al die spellingregels bijvoor-
beeld, maar je mag een heleboel zelf vinden en 
kiezen. Als jij kunt beredeneren, beargumenteren 
en formuleren wat jouw mening is, is een belang-
rijk doel bereikt.

Een van de belangrijkste onderdelen van Neder-
lands is begrijpend lezen. Hier besteden we dan 
ook extra veel aandacht aan.

 

Naast de lessen wiskunde hebben alle leer-
lingen een apart programma voor rekenen. 
Tijdens deze les wordt extra aandacht besteed 
aan de basisvaardigheden van rekenonderwijs. 

Rekenen is plus, min, gedeeld door en keer, 
wiskunde is zoveel meer. Dit zie je ook in ander 
vakken weer.

2.07 tm 2.09 Beeldende vorming en 
muziek 

In deze lokalen worden de creatieve vakken 
tekenen, handvaardigheid (beeldende vorming) 
en muziek gegeven. 
Tijdens de lessen worden de mooiste kunstwer-
ken gemaakt. We hebben veel creatieve leerlin-
gen op school. 

Je ontwikkelt je motorische vaardigheden en 
ontdekt dat je kunstzinniger bent dan je denkt. 
Het proces van idee naar product is een belang-
rijk onderdeel van de creatieve vakken. 
Bij muziek wordt gebruik gemaakt van 
diverse instrumenten. Kijk gerust eens rond in de 
studio’s in lokaal 2.09.

Lokalen tweede verdieping



Vaste lestijden

Onderbouw    Bovenbouw

les 1 08.30 - 09.10u   les 1 08.30 - 09.10u
les 2 09.10 - 09.50u   les 2 09.10 - 09.50u
les 3 09.50 - 10.30u              pauze
          pauze    les 3 10.10 - 10.50u
les 4 10.50 - 11.30u   les 4 10.50 - 11.30u
les 5 11.30 - 12.10u   les 5 11.30 - 12.10u
les 6 12.10 - 12.50u              pauze
         pauze    les 6 12.40 - 13.20u
les 7 13.20 - 14.00u   les 7 13.20 - 14.00u
les 8 14.00 - 14.40u   les 8 14.00 - 14.40u
         pauze               pauze 
les 9 14.50 - 15.30u  les 9 14.50 - 15.30u
les 10 15.30 - 16.10u  les 10 15.30 - 16.10u

Op Berkroden is leren leuker!

Berkroden biedt de volgende 
leerwegen aan:

• Basis Beroepsgerichte Leerweg (BBL)
• Kader Beroepsgerichte Leerweg (KBL)
• Gemengde Leerweg (GL: meer dan mavo)

Extra informatie

Basisberoepsgerichte leerweg met Leer-
wegondersteuning (lwoo)

Binnen het vmbo biedt Berkroden Leerweg Onder-
steunend Onderwijs aan op de basisberoepsgerichte 
leerweg Dit betekent dat leerlingen met een bbl- 
lwoo-advies extra ondersteuning krijgen met het doel 
het bbl-diploma te behalen. Hebt u vragen over het 
lwoo, mail jheijlaerts@melanchthon.nl

GL: meer dan mavo

Mavo/TL doen én praktisch bezig zijn Met onze 
Gemende Leerweg volg je het mavo/TL-program-
ma en toch ben je praktisch bezig. Je hebt zes 
theorievakken én WereldPlan. 

Binnen elk Plan ben je praktisch bezig. Je ontdekt 
en ontwikkelt je talenten en maakt kennis met 
veel beroepsmogelijkheden. 
Na je eindexamen kun je je GL-diploma inwisselen 
voor een TL-diploma. Daarmee kun je doorstro-
men 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. 



WereldPlan 

WereldPlan bovenbouw: 
Dienstverlening & Producten

In leerjaar 3 heb je een WereldPlan gekozen waar 
je je verder in wilt ontwikkelen. Daarnaast ga je 
op stage. Je leert dan allerlei beroepsvaardighe-
den, zoals op tijd komen, omgangsvormen en 
samenwerken.

Misschien ga je je in leerjaar 4 verder verdiepen 
in hetzelfde WereldPlan als leerjaar 3. Of kies je 
ervoor om over te stappen naar een ander Plan? 
De nadruk ligt in leerjaar 4 op het kiezen van een 
vervolgopleiding.

Examens: D&P én 6 theorievakken
In leerjaar 3 van de GL doe je examen in Dienst-
verlening & Producten. Je laat zien wat je kunt 
op het gebied van o.a. koken, Microsoft Office, 
gesprekken voeren, films & foto’s bewerken
en websites bouwen.

 In leerjaar 4 doe je examen in je theorievakken 
én in jouw WereldPlan. De theorievakken zijn 
Nederlands en Engels en vier extra vakken die je 
zelf kiest. 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 pro-
bleemloos kunt doorstromen.

WereldPlan

WereldPlan
Van leerjaar 1 t/m 4 doe je mee met WereldPlan. Je 
kunt kiezen uit verschillende Plannen:

    Techniek
    Horeca
    Verzorging
    Sport, beveiliging en veiligheid
    Robotica en ICT
    Multimedia
    Economie en ondernemen

Tijdens de WereldPlan-uren in de onderbouw ben 
je praktisch bezig. Je maakt kennis met beroepsmo-
gelijkheden en ontdekt en ontwikkelt je talenten. 
Je bezoekt bedrijven, mbo-opleidingen, je gaat op 
excursies en doet mee met de techniekweek. Na elk 
Plan heb je een gesprek en ga je terugkijken: wat 
vond je leuk en waar was je goed in? Zo leer je wat 
bij je past en wat niet.



Horeca Sport, beveiliging 
en veiligheid

Modulaire magie

Oriëntatie op 
techniek

Ontwerpen en 
maken

Installeren en 
monteren

Koken

Gezonde voeding

Oriëntatie op 
horeca

Keuken

Keuken-specialisatie

activiteiten voor jong 
en oud 

Zorg en welzijn

Oriëntatie op
verzorging

Mens en zorg

Sport plus

Ondersteuning bij 
sport- en bewegings-
activiteiten

Ondersteuning bij 
sport- en bewegings-
activiteiten

Geüniformeerde 
dienstverlening en 
veiligheid

1
2
3

4

6x kiezen

kiezen, 
afronden 
met SE

kiezen, 
afronden 
met SE

keuzevakken
Techniek Verzorging

BBL/KBL

leerjaar

Horeca Sport, beveiliging 
en veiligheid

1
2
4

6x kiezen

kiezen, 
afronden 
met SE

keuzevakken
Techniek Verzorging

GL

leerjaar
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Van tekenen tot 
maken

Mens en gezondheid

Mega-constructies

Oriëntatie op 
techniek

Ontwerpen en 
maken

Koken

Oriëntatie op 
horeca

Keuken

Schminken en 
grimeren 

Oriëntatie op 
verzorging

Mens en zorg

Lifestyle

Wondere wereld van 
techniek

Verzorg jezelf

interesseren

oriënteren

interesseren

oriënteren

3

Ondersteuning bij 
sport- en bewegings-
activiteiten

Ondersteuning bij 
sport- en bewegings-
activiteiten



Economie en 
Ondernemen

Sport, beveiliging 
en veiligheid

Digitaal 
ontwerpen

Multimedia

Oriëntatie op 
ondernemen

Ondernemen

Logistiek

Sport plus

Ondersteuning bij 
sport- en bewegings-
activiteiten

Ondersteuning bij 
sport- en bewegings-
activiteiten

Geüniformeerde 
dienstverlening en 
veiligheid

Robotica

Oriëntatie op
digitaal ontwerpen

Robotica

ICT

Muziek

Oriëntatie op
multimedia

Audiovisuele 
vormgeving en 
productie

Licht , geluid en 
decor

profiel

Dienstverlening 
en producten

Verplicht 
programma, 

afronden met 
eindexamen

OndernemenSport, beveiliging 
en veiligheid

Digitaal 
ontwerpen

Multimedia
profiel

Wereldplan Melanchthon Berkroden
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Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (lob) 
In het kader van onze slogan  ‘bewust de wereld in’  begeleiden we onze leerlingen bij het maken van een juiste 
studiekeuze.  Lob is een doorlopende leerlijn Lob van leerjaar 1 t/m 4.

Lob en decanaat 

 Ontdek wie je bent, wat je kunt en wilt! Op 
Melanchthon Berkroden word je goed voor-
bereid op je vervolgopleiding en je verdere 
leven. De basis van ons onderwijs is loop-
baanoriëntatie en -begeleiding (LOB). Je krijgt 
op Berkroden heel veel verschillende vakken 
aangeboden en je maakt kennis met allerlei 
beroepen en vervolgopleidingen. Zo ontdek 
je wat de wereld allemaal te bieden heeft 
én wat jij zelf te bieden hebt. Je hebt regel-
matig 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.
 

Leerjaar 1
Wat vind ik leuk en wat kan ik goed?
In leerjaar 1 ligt de nadruk op het ontdekken van 
jouw kwaliteiten. 

Tijdens de het WereldPlan kies je 6 modules die 
je interessant vindt. Tijdens elke module ga je op 
excursie. Aan het eind van elke module heb je 
een gesprek over jouw keuze. Wat vond je leuk en 
waar was je goed in (reflectie). 

Tijdens de mentorlessen werk je aan lob-opdrach-
ten. Je houdt vier jaar lang je eigen ontwikkeling 
bij.  Tijdens de mol-gesprekken kijk je terug en 
vooruit.

Leerjaar 2
Wat kan ik goed en welke sector past bij me?
In leerjaar 2 ligt de nadruk op het ontdekken van 
jouw interesses in de bijbehorende sectoren (eco-
nomie, zorg & welzijn, techniek en horeca). Alle 
sectoren worden behandeld zowel theoretisch als 
praktisch. Je bezoekt bedrijven, je doet excursies 
en je neemt deel aan de techniekweek.

Natuurlijk werk je aan je lob-dossier en reflecteer 
je volop tijdens het WereldPlan en samen met je 
mentor. 

Leerjaar 3
Welk beroep past bij mij en welke sector moet ik 
kiezen?

In leerjaar 3 ligt de nadruk op het ontdekken van de 
diverse beroepen. Je bezoekt diverse bedrijven in 
verschillende sectoren, een Mbo school en je gaat 
naar de mbo-markt. Zo ben je in de derde al druk 
bezig met jouw toekomst.

Je gaat vanaf april op stage. Tijdens de stage leer je 
belangrijke beroepsvaardigheden, zoals 
omgangsvormen, op tijd zijn, aan afspraken 
houden, samenwerken en reflecteren. 

Leerjaar 4
Welke vervolgopleiding moet ik kiezen?

In leerjaar 4 ligt de nadruk op de keuze voor de 
vervolgopleiding. Tijdens de mentorlessen werk je 
aan het sectorwerkstuk. Dit is een groot zelfonder-
zoek naar je toekomst wensen en de vervolgoplei-
ding die je hiervoor nodig hebt. De decaan heeft 
gesprekken met alle leerlingen en helpt je met het 
vinden van de juiste opleiding.

Om een goede keuze te maken richting een ver-
volgopleiding, word je begeleid door de mentor en 
door een decaan.



Naast de cijfers en het pedagogische rapport 
maak je ook lob-opdrachten. Zo krijg je inzicht in 
je eigen ontwikkeling. Al deze onderdelen samen 
vormen de basis voor ieder mol-gesprek. Het 
mol-gesprek vindt drie keer per jaar plaats. Aan 
het mol-gesprek nemen mentor, ouders en leer-
ling deel. jij vervult hierin de belangrijkste rol.

Docenten leren ook! Met het hele team van 
Berkroden zijn wij begonnen om het BAZIS-sys-
teem in te voeren. Met deze Bazis-methode 
vergroten we de motivatie en de betrokkenheid 
van de leerlingen. De leerling is steeds meer de 
bestuurder van zijn/haar eigen leren en eigen 
schoollopbaan.

Het BAZIS-model kent 5 kernbegrippen:

Bruikbaar - de leerling merkt dat de lessen bruik-
baar zijn voor nu of later. Hij/zij weet waarom de 
lesstof belangrijk is en kan er ook wat. Nu of in de 
toekomst

Autonomie - de leerling heeft meer inspraak en 
mag zelf keuzes maken tijdens de les.

Zorg - de leerling merkt dat de docent betrokken 
is bij zijn/haar welbevinden en schoolprestaties

Interessant - de lessen zijn interessant voor de 
leerlingen. 

Succes - de leerling heeft succeservaringen, en 
weet ook op welke manier hij/zij successen kan 
behalen voor de vakken 

Door deze kernbergippen toe te passen in steeds 
meer lessen en te evalueren met de leerlingen 
ontstaat er een leerklimaat waarin de leerlingen 
willen leren en het beste uit zichzelf willen halen.

Mol-gesprekken Bazis



Aannamebeleid Melanchthon Berkroden

Ben je enthousiast? Laten we kennismaken!

Ben je enthousiast geworden over Berkroden en wil 
je bij ons op school? Meld je dan bij ons aan. Hier-
onder volgt voor je ouders/verzorgers een overzicht 
van de aanmeldprocedure.

Aanmelden regulier en BBL-lwoo vóór 12 maart a.s.

Vanaf maandag 4 januari kunt u het aanmeldformu-
lier invullen op onze site. U heeft de mogelijkheid 
voor inschrijven tot en met donderdag 11 maart, 
dan sluit de inschrijftermijn.

Na het invullen van het aanmeldformulier ontvangt 
u van ons een uitnodiging om uw zoon/dochter in 
te schrijven op Berkroden. De inschrijfdata zijn van 
maandag 15 februari tot en met donderdag 

11 maart. Het is belangrijk dat u dan de vol-
gende documenten meeneemt.

· schooladviesformulier met unieke code

· ingevulde voorkeurslijst van scholen

· kopie identiteitsbewijs

We nemen een aanmelding pas in behande-
ling als we alle bovenstaande documenten 
hebben ontvangen. U krijgt dan van ons een 
bewijs van aanmelding met een eigen num-
mer van volgorde van inschrijving.

Uiterlijk vrijdag 19 maart krijgt u van ons 
bericht of uw zoon/dochter geplaatst is of dat 
verder onderzoek nodig is. 

 

Wij werken voor de aanmelding en plaatsing vanaf schooljaar 2021-2022 met De Overstaproute, voor 
meer informatie https://www.koersvo.nl/ouders/.

Hieronder staan de stappen vermeld die worden doorlopen voor het definitief plaatsen van leerlingen.

1. De leerling heeft een passend advies.

· vmbo-bbl (eventueel met LWOO)
· vmbo-kbl
· vmbo-gl/tl

2. De leerling heeft Berkroden opgegeven als school van eerste voorkeur.

3. Eventueel treden de voorrangsregels van de school in werking.

Mochten we meer aanmeldingen krijgen dan we kunnen plaatsen, dan gelden de volgende 
voorrangsregels:

· Woonplaats: Berkel en Rodenrijs, Pijnacker, Nootdorp en Delfgauw*
· Woonplaats: Bergschenhoek, Bleiswijk*

*) De afgelopen jaren hebben we alle leerlingen uit de voorrangsgebieden kunnen plaatsen.

4. Als na alle hiervoor genoemde stappen het aantal beschikbare plaatsen nog steeds wordt overschre-
den dan doen wij mee met de centrale loting op 18 maart 2021 onder toezicht van een notaris. Het 
aanmeldnummer is het nummer waarmee geloot wordt. Dit inloten gebeurt op basis van het aantal 
beschikbare plaatsen. 

Plaatsingsprocedure



‘Bewust de wereld in’ vormt de kern van het onderwijs 
van Melanchthon Berkroden. 
Wij bereiden iedere leerling - in alles wat wij doen en 
laten - voor op een volgende stap in zijn/haar leerloop-
baan en het maatschappelijk leven.
Onze leerlingen leren: 
- met het oog op het behalen van het diploma 
  (kwalificatie); 
- voor persoonlijke ontwikkeling (vorming); 
- als voorbereiding op de maatschappij (socialisatie). 

Onze christelijke identiteit 
‘Je mag er zijn en je doet ertoe’ is het Melanchthon-bre-
de credo en duidelijk voelbaar op onze school. Wij zijn 
ervan overtuigd dat verschillen tussen mensen, zowel 
leerlingen als docenten, leerzaam zijn. In de open en 
veilige sfeer van onze school zijn we ondanks onze 
verschillen met elkaar verbonden. Docenten én leerlin-
gen halen het beste bij zichzelf en anderen naar boven. 
Iedereen kan zichzelf zijn op school. We gaan respectvol 
met elkaar en elkaars spullen om. We praten met elkaar 
en niet over elkaar. 

Word jezelf 
De maatschappij verandert voortdurend en snel. Om leer-
lingen goed voor te bereiden op hun rol in de toekomst 
leren wij hen o.a. keuzes maken, reflecteren, analyseren en 
presenteren (21e eeuwse vaardigheden). Wij staan naast 
hen op weg naar zelfsturing en eigenaarschap. De ruggen-
graat van ons onderwijs is loopbaanleren (Lob). Wij bieden 
alle leerlingen een breed aanbod aan vakken. Zij maken 
binnen en buiten de school kennis met de diversiteit van 
het bedrijfsleven in de regio. Leerlingen gaan vaak op 
pad, lopen veel stages en voeren regelmatig mentor- en 
groepsgesprekken. Zo ontdekken zij de wereld én zichzelf. 
Gaandeweg maken leerlingen keuzes die bij hen passen, 
op weg naar een succesvolle overstap naar het vervolgon-
derwijs in mbo en havo. 

Onderwijs dat bij jou past 
Wij bieden modern onderwijs met veel aandacht voor de 
21ste eeuwse vaardigheden. Wij gebruiken leermiddelen 
waarbij het leren centraal staat en de leerlingen eigen 
keuzes maken. Leerlingen werken met digitale leermid-
delen onder andere met een iPad en krijgen instructie en 
begeleiding op hun eigen niveau. 

Visie Melanchthon Berkroden 

Van goed naar beter 
Berkroden is een lerende organisatie. Daarbij vragen 
we ons regelmatig af wie we als school willen zijn, 
waar we staan en wat we willen verbeteren. We ma-
ken plannen, zijn voortvarend in de uitvoering, toetsen 
hoe het gaat en stellen indien nodig onze koers bij. 
Directie, medewerkers, ouders en leerlingen werken 
samen aan het continu verbeteren van de kwaliteit 
van de school en het onderwijs. 

Leren voor het leven 
Op Berkroden ontvangen onze leerlingen niet 
alleen een waardevol diploma. Zij bouwen tijdens hun 
schooltijd, samen met docenten, leerlingen en ouders, 
aan zichzelf. Leerlingen die Berkroden verlaten, heb-
ben een basis gelegd om zich te kunnen ontwikkelen 
tot een compleet mens. Ze zijn klaar voor een samen-
leving die voortdurend in beweging is en waaraan ze 
zelf meebouwen. 

Onze principes 
• Het beste wat je kunt worden is… jezelf. Daarom 
maken leerlingen voortdurend keuzes over hun eigen 
toekomst. 

• Wat wil je, waar sta je, waar wil je beter in worden? 
Dit zijn centrale vragen die leerlingen en het team van 
Berkroden zichzelf stellen. 

• Wij staan naast leerlingen en praten mét hen, in 
plaats van over hen. 

• Docenten leren je te kijken, maar je moet het zelf 
zien. 

• Eigentijdse leermiddelen stellen de leerling centraal 
en bereiden hen voor op de moderne maatschappij. 

• Op Berkroden leer je voor het leven. 



Het team



Voor vragen over Berkroden kunt u altijd contact op 
nemen met:

mevrouw Heijlaerts, afdelingshoofd onderbouw, 
jheijlaerts@melanchthon.nl of 010-7073910.



MELANCHTHON BERKRODEN
christelijke school voor vmbo-gl-kbl-bbl

Myra Wardsingel 50
2652 LA Berkel en Rodenrijs
T 010-7073910
berkroden@melanchthon.nl
www.melanchthon.nl/berkroden

Melanchthon Berkroden maakt deel uit van 
Melanchthon, christelijke scholengemeen-
schap voor voortgezet onderwijs met 
vestigingen in Rotterdam en Lansingerland.

Kijk op onze website en volg ons op 
Facebook en Instagram

Bewust de 
wereld in!


