CHRISTELIJKE SCHOOL VOOR VMBO-GL-KBL-BBL

GEWOON
GOED
ONDERWIJS!

GEMENGDE & THEORETISCHE
LEERWEG

PRAKTIJK- &
TALENTUREN
In het eerste en tweede leerjaar
ontdek je tijdens de Praktijk- en
Talenturen wat je leuk vindt en
waar je goed in bent. Je maakt
kennis met vaardigheden van
verschillende beroepsgroepen door
vooral dingen te doen.
Ga aan de slag met drones bij het
vak Technologie, bedenk gezonde
snacks bij Food & Fitness en maak
kennis met Yoga bij Lifecare!
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waarden in onze school

Krijg je van jouw juf of meester een GL of TL advies? Dan

ONTWIKKEL JOUW MYSKILLS

niveau en het praktijkvak: Economie & Ondernemen. Ook

Tijdens de lessen, op je sportvereniging en bij je bijbaantje werk je aan de

3D –vormgeving en -productie. Na vier jaar kun je naar de

later succesvol te zijn als burger, werknemer of werkgever in Rotterdam.

kun je bij ons examen doen in zes theorievakken op mavokrijg je de speciale Technologievakken robotica en 2D &

26 Wilgenplaslaan MySkills. Dit zijn vaardigheden die je nodig hebt om

hoogste mbo-opleiding of zelfs (via de vavo) naar de havo!

Uiteraard word je hierbij geholpen door de docenten en jouw persoonlijke coach.
Bijvoorbeeld bij de start van de les of door middel van de grote posters in de

lokalen met daarop de verschillende vaardigheden. Aan het einde van de periode

bespreek je met jouw persoonlijke coach aan welke vaardigheden jij hebt gewerkt,
waar je goed in bent en wat jouw toekomstdroom

SPECIAAL
ROOSTER
VOOR
TOPTALENTEN
Ben je een topsporter of werk je naast school
op hoog niveau aan een ander talent? Wij

zijn een topsportvriendelijke school! Onze
topsportcoördinator maakt samen met

jou, je ouders/verzorgers en je vereniging

een persoonlijk rooster. Op die manier kun
je je vmbo-diploma halen én je talenten
ontwikkelen.

is. Wie je ook bent, op Melanchthon Wilgenplaslaan
maken we ook jou Excellent!

Gewoon goed onderwijs!

M

elanchthon Wilgenplaslaan is een Rotterdamse Excellente VMBO
school die leerlingen op maat bedient en gewoon goed onderwijs
geeft. In vier jaar tijd ontdek jij samen met je ouders, klasgenoten,
mentoren en alle docenten jouw eigen route naar succes. Je ontwikkelt je op
een toekomstig leven als werknemer, ondernemer en burger in Rotterdam.
Uiteraard in een fijn modern gebouw waar een veilige sfeer heerst en je
iedere dag je mentor, docenten en vrienden/vriendinnen ontmoet. Naast alle
lessen zijn er voldoende mogelijkheden in de school om te ontspannen en
plezier te hebben.

Kom je kijken?

Vanwege het coronavirus is het momenteel best lastig
om dingen vooruit te plannen. Kijk daarom op

www.melanchthon.nl/wilgenplaslaan/open-dagen
voor de meest actuele informatie.

OPEN DAGEN

Vrijdag 5 februari 2021

Zaterdag 13 februari 2021

ACTUELE
INFORMATIE!

18:00 uur - 20:30 uur
12:30 uur - 16:00 uur

OPEN LESMIDDAGEN

Kom met je basisschool sfeer proeven en lessen volgen op:
Vrijdag 29 januari 2021

Dinsdag 2 februari 2021

OF KOM ZELF OP

Woensdag 10 februari 2021

Schrijf je dan in via onze website.

10:00 uur - 15:45 uur
10:00 uur - 15:45 uur

13:30 uur - 15:45 uur

VOORLICHTINGSAVOND

Woensdag 10 februari 2021

Op Melanchthon Wilgenplaslaan.

19:00 uur - 20:30 uur

Stap in de wereld
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We hebben de leerwegen basis, kader en mavo, alle
met leerweg ondersteunend onderwijs. De keuze voor
een niveau stellen we zo lang mogelijk uit. Dat geeft
ruimte voor groei en zo ontdek je waar je interesses
liggen en wat je talenten zijn. Jijzelf, je ouders / verzorgers, iedereen zal ervan opkijken hoe je in de loop
van de tijd je eigen mogelijkheden ontdekt en gaat
toewerken naar een toekomst die helemaal bij jou
past. Na onze school zijn alle opleidingen binnen het
MBO haalbaar. Afhankelijk van het niveau is ook de
HAVO een optie.
Bezoek
ook onze website:
Op
Mathenesse
zijn we voorzichtig met de keuze voor
WWW.MELANCHTHON.NL/WILGENPLASLAAN
een
profiel. Kiezen kun je pas als je iets van de wereld
hebt gezien. Daarom maak je in de onderbouw kennis
met de 6 Werelden van Mathenesse: Onze planeet >
Melanchthon Wilgenplaslaan
Voeding & Gezondheid > Menselijk lichaam > CreaWilgenplaslaan 194
tief & Ontwerpen > Ondernemen > Wetenschap &
3052 SL Rotterdam
Ontdekken. Je leert je van alles over belangrijke zaken
als moderne technologie, duurzaamheid, gezondheid
010 418 36 60
en voeding. In leerjaar 3 en 4 kies je in welke wereld jij
wilgenplaslaan@melanchthon.nl
je verder wilt verdiepen, maar je mag ook nog andere
werelden bezoeken.
VOLG ONS OOK OP
SOCIALE MEDIA!

