
Bewust de wereld in!

vmbo bbl
vmbo kbl

vmbo gl/tl/mavo
Voorlichtingsavond 15 nov.



Ons team



Kernwaardes

• Kwalificatie voor ontwikkeling- diploma

• Socialisatie / burgerschap

• Persoonlijke ontwikkeling 



Voor wie?
Wil jij ontdekken waar je goed in bent?
Wil jij doén wat je leuk vindt?

En heb je een advies voor: 
vmbo gl/tl/mavo 
kader 
basis eventueel met lwoo

Dan is Berkroden precies de school voor jou



Van de Basisschool naar Berkroden
• Meer docenten
• Boeken en spullen in je kluis
• Boeken, schriften en een device
• Verder fietsen
• Groter gebouw
• Nieuwe vrienden maken
• Werken met een agenda + SomToday
• Je bent in een keer de jongste
• Gymzaal TOGB

Spannend!

Maar…. Voor de vakantie:
- Maak je kennis met je mentor en je klas!

Begin van het schooljaar: 
- Kennismakingsdagen
Groepsvorming + school leren kennen





Nederlands
Wiskunde
Engels 
Godsdienst
Mens en Natuur (Biologie en Verzorging)

Mens en Maatschappij (Geschiedenis en Aardrijkskunde)

Science (Natuur, Scheikunde en Techniek)

Bewegingsonderwijs 
Beeldende vorming
Muziek

Vanaf klas 2:
Duits
Economie
Nask (natuur en scheikunde)
Maatschappijleer (in klas 3)

Alle leerjaren:
Mentor uur
Mentor moment
Wereldplan

Leerjaar 1

Vakken 





Mentor 
• Wat is een mentor
• Wat zijn de taken van een mentor
• Mentoruur / mentormoment
• Coachingsdag





L.O.B. 
Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding

Ontdekken, proberen, ervaren en kiezen

Leerjaar 1: Wat vind ik leuk en wat kan ik goed?

Leerjaar 2: Wat kan ik goed en welke sector past bij me?

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

Leerjaar 4: Welke vervolgopleiding moet ik kiezen?

We bouwen in vier jaar tijd het LOB dossier op!



Aandacht en begeleiding
precies waar je het nodig hebt

• Les op je eigen niveau – vak op hoger 
niveau is mogelijk

• Hulp waar je het nodig hebt
• Rots en water
• Ruimte voor al je talenten
• Lwoo-klassen op bbl niveau 
• Leren omgaan met dyslexie / dyscalculie      



Waar zijn wij trots op

• Slagingspercentages
• Huiswerkbegeleiding en bijles
• Coaching
• Ondersteuning en zorg
• Wereld+ activiteiten







BPO
Onderwijsgerelateerd

Henk Jan Steenwijk

JOS
Sociaal-emotioneel

Samiati Lonnee
Karin ThomassenCJG/SVK

Medisch
Margo Voskamp

Pijnacker-Nootdorp:

Kernteam
Ondersteuning thuis

Suzanne Stapper

OCO’s
Coördinatie
Henk Bom 

en 
Gert-Jan SmitJongeren-

werk
Vrije ruimte / preventie

Younes el Mghari

Leerplicht
Verzuim

- Pijnacker Nootdorp:
Nancy Rietveld
- Lansingerland:
Anke Harmsen

Leerling

Mentor / 
Docenten / 

Afdelingshoofd/
OOP Samenwerkings-

verband
Consult/Advies

KoersVO: Stephanie Alberse

Vertrouwens-
personen

Patricia 
Remmerswaal, 
Thiemen Roest



• Je krijgt 6 theorievakken én WereldPlan
(dit is uniek)

• GL /TL / mavo leiden op tot hetzelfde 
denkniveau

• Als je naar de havo wilt kan dit 

GL/TL/Mavo



Je gaat heel veel doén en ontdekken 
(dichtbij en ver weg)

• In álle klassen 
• In het WereldPlan
• Tijdens excursies en reizen naar het buitenland
• In alle lessen 
• Tijdens je stages



Rapportage map

Met al je talenten én vaardigheden
Cijferlijst, pedagogische lijst

Meteen vanaf klas 1

Driemaal per jaar 
bespreken bij het 
MOL-gesprek



DEVICE

Gebruik iPad vanaf leerjaar 1
eigen aanschaf via school
alle vakken werken ermee

Learnbeat
Somtoday
Studenten Portaal: Cijfers, rooster, boeken en huiswerk
Ouder Portaal: Cijfers, rooster en huiswerk



Interesse formulier:
Interesse formulier op de website.
Maandelijkse nieuwsbrief is optioneel

Aanmelden
20 februari tot en met 17 maart

LWOO / extra ondersteuningsvraag
donderdag 1 en 15 december

Rondleiding met dhr. Bom, dhr. Smit 
of mevr. Heijlaerts. 
Inschrijven via de website. 



Doe je mee met de 
WereldWorkshops? (inschrijven via de site)

Donderdag 19 januari 2023 09.00-11.15 of 13.00 – 15.15
Vrijdag 3 februari 2023 09.00-11.15 of 13.00 – 15.15

Open avond
donderdag 19 januari 2023 19.00 - 21.00 uur
Vrijdag 3 februari 2023 19.00 – 21.00 uur 


