
KRALINGEN

christelijke school voor mavo+ en vmbo

Je bent iemand,
je kunt iets en  
je hoort erbij!

KRALINGEN



PAS JIJ BIJ ONS?

Leerlingen zijn bij Melanchthon 
Kralingen op de juist plek, als zij het 
volgende advies hebben gekregen
van de basisschool:
• mavo/havo
• mavo
• gemengd/theoretische  

leerweg (gl/tl)
• kaderberoepsgerichte 

leerweg (kbl)
• basisberoepsgerichte  

leerweg (bbl)
 
Als je extra ondersteuning nodig 
hebt (lwoo) dan is dat voor ons geen 
enkel probleem.

WELKOM OP MELANCHTHON 
KRALINGEN!
Een kleine, veilige en gezellige school met duidelijke regels 
waar rust, reinheid en regelmaat als uitgangspunt gelden. 
Een goede en ontspannen sfeer vinden we belangrijk en 
daar zijn we samen verantwoordelijk voor! Het is niet alleen 
onze school, maar vooral ook jouw school!

• Een nieuw en modern gebouw met onder andere 

een sciencelab, dansstudio en fitnessruimte. 

• De klassen 1 en 2 hebben een eigen lokaal. 

• Veel aandacht voor taal en rekenen. 

• Maximaal vier vakken op een dag. 

• Het meeste huiswerk doe je op school, met 

begeleiding van je docenten. 

• De Centrale Bibliotheek heeft een servicepunt  

in ons gebouw. 

• Je kunt elke dag van de week bijles volgen.  

Gewoon gratis, van onze betrokken docenten. 

• Samen leren, plezier hebben en vrienden maken tijdens 

en na de lessen: sport, dans, schoolfeesten, uitstapjes  

en kamp. 

• Op bbl en kbl kun je voor één of meer vakken 

examen doen op een hoger niveau. 

• Wij zijn trots op onze hoge slagingspercentages  

en onze uitstekende rapportcijfers van  

de Onderwijsinspectie.



MAVO+ (TL)

Onze mavo/tl-afdeling hoort bij de beste van Rotterdam. Je 
volgt hier de richting Economie & Maatschappij of Science & 
Technologie. Je doet examen in 7 vakken, in plaats van 6. 
De overstap naar de havo of mbo is dan veel makkelijker. 
Leuk: je mondelinge examen Frans of Duits bereid je voor in 
Parijs of Düsseldorf.

SCIENCE EN TECHNOLOGIE
Al vanaf leerjaar 1 krijg je het vak Science in een  
echt sciencelab.
De kbl-leerlingen van Dienstverlening & Producten  
en de mavo-leerlingen van Science & Technologie  
volgen de Technologieroute: dan volg je al vakken op 
het mbo, zodat de overstap naar je vervolgopleiding nog 
makkelijker verloopt.

EXCELLENTE SCHOOL

Lukt iets niet gelijk in één keer,  
dan is dat geen probleem: wij 
helpen je graag. 

We zijn daar zelfs EXCELLENT op 
geworden, omdat we dat heel 
goed kunnen. Daardoor kun je je 
ontwikkelen en ontdek je wat jouw 
talenten zijn.

KBL EN BBL

Op kbl en bbl kun je kiezen voor de richtingen Economie 
& Ondernemen, Zorg & Welzijn of Dienstverlening & 
Producten. Je wordt perfect voorbereid op een  
mbo-opleiding. Je krijgt veel praktijklessen, loopt vaak stage 
en leert veel bedrijven en beroepen kennen.



KOM JE  
KENNISMAKEN?

Open dagen
Voor leerlingen en ouders
woensdag 2 november 2022  | 14.00 - 18.00 uur
vrijdag 3 februari 2023 | 15.00 - 20.00 uur

VRAGEN?
Mail naar dhr. J. Meester, afdelingshoofd 
onderbouw: jmeester@melanchthon.nl

Volg ons ook online!

Inschrijven

Open lessen
dinsdag 7 februari 2023 | 09.00 - 11.00 uur
woensdag 8 februari 2023 | 09.00 - 11.00 uur
dinsdag 14 februari 2023 | 09.00 - 11.00 uur
woensdag 15 februari 2023 | 09.00 - 11.00 uur

Inschrijven kan dagelijks tussen 20 februari en 
17 maart 2023.

Extra inschrijfmomenten, afspraak niet nodig:
maandag 20 februari 2023 | 19.00 - 21.00 uur
woensdag 22 februari 2023 | 19.00 - 21.00 uur 
woensdag 8 maart 2023 | 19.00 - 21.00 uur
zaterdag 11 maart 2023 | 10.00 - 12.30 uur

Melanchthon 
Kralingen
Vredenoordplein 60
3061 PX Rotterdam

 010 - 452 61 38
 kralingen@melanchthon.nl

Bezoek ook onze website:
WWW.MELANCHTHON.NL/KRALINGEN

https://www.instagram.com/melanchthon_kralingen/
https://www.facebook.com/MelanchthonKralingen
https://twitter.com/csmkralingen
https://www.youtube.com/channel/UCVw2bh6Z5tZKRiE1tti4w7Q?view_as=subscriber
mailto:kralingen%40melanchthon.nl?subject=

