Samen
voor
jou!

christelijke school voor vmbo-GL/TL-KBL-BBL

VERANTWOORDELIJKHEID
Hoe ouder je wordt hoe meer verantwoordelijkheden je bij
ons krijgt. Je leert je huiswerk te plannen en neemt zelf je
spullen mee naar de lessen.

Melanchthon Wilgenplaslaan is
een school waar alle leerlingen op
hun eigen manier tot bloei kunnen
komen: je komt er bij ons achter
wat je leuk vindt en waar je goed
in bent. Daar krijg je alle tijd en
ruimte voor. Onze vriendelijke
docenten zijn er voor jou, nemen
de tijd voor je en weten hoe ze
jou moeten ondersteunen zodat
je het beste uit jezelf kunt halen.
We bieden een veilige plek waar
je jezelf kunt zijn. Samen met je
ouders/verzorgers richten we ons
samen op jouw toekomst en nemen
we de verantwoordelijkheid om je
voor te bereiden op een gelukkig
(werk)leven.
Melanchthon Wilgenplaslaan:
samen voor jou!

VEILIGHEID

VRIENDELIJKHEID

Ieder leerjaar heeft zijn
eigen verdieping in een
overzichtelijk
gebouw.
Daardoor weet je snel de
weg en leer je gelijk de
andere leerlingen kennen. Je
kunt hier ook je spullen in je
eigen kluis bewaren!

Er hangt een fijne sfeer
op
school.
Dit
komt
bijvoorbeeld doordat we
elkaar behandelen zoals je
zelf behandeld wilt worden.
Je wordt zelfs elke ochtend
door de directeur bij het hek
welkom geheten!

TECHNOLOGIE
Doordat techniek steeds belangrijker wordt, willen we
jou een unieke kans bieden om je hierin te ontwikkelen.
Met vakken zoals robotica en technologie leer jij hoe je
zelf robots kunt besturen, laat je een drone de lucht in
gaan, werk je aan 2D- en 3D vormgeving in photoshop
of print je je eigen 3D-telefoonhouder. Bij ons op school
krijg je een uniek aanbod in techniek, waardoor jij
straks een stapje voor hebt wanneer je gaat werken.

PROFIEL- EN TALENTUREN
In het eerste en tweede leerjaar ontdek je tijdens de tien
verschillende profiel- en talenturen wat je leuk vindt en waar
je goed in bent. Doordat je praktisch bezig bent, oefen je de
vaardigheden die je tijdens je werk later weer kunt gebruiken.
Zo maak je bijvoorbeeld zelf een gezonde snack bij Food &
Fitness, zaai je groenten in de schooltuin bij Duurzaamheid
en ontwerp je zelf een kledingstuk bij Design en Mode. Kom
op de open dag ook kennismaken met de andere profielen talenturen!

TOPSPORT VRIENDELIJK
Wij willen ervoor zorgen dat elk talent ontwikkelt. Ben jij een
topsporter of werk je naast school op een hoog niveau aan een
ander talent? Dat is geen probleem! Onze topsportcoördinator
zorgt ervoor dat jij een aangepast rooster krijgt.

ONTWIKKEL JE VAARDIGHEDEN
Je oefent hier 26 MySkills die jij later nodig hebt om succesvol
te zijn als burger, werknemer of werkgever? Tijdens elke
les werk je aan deze MySkills, die je aan het eind van elke
periode met een docent bespreekt. Je presenteert de MySkills
waaraan je hebt gewerkt, waar je goed in bent en waar je nog
in wilt groeien.

WIST JE DAT...
... je dat je bij ons op school extra
hulp kunt krijgen? Dit kan tijdens
de les, bij de flexuren Nederlands,
Engels of wiskunde of tijdens
huiswerkbegeleiding.
... we jou vanuit een christelijke
identiteit helpen om een goed
beeld te krijgen van onze kleurrijke
samenleving, waarin verschillende
culturen en religies te vinden zijn.
... we jou een veilige school bieden?
Zo zijn er bijvoorbeeld twee antipestcoördinatoren die jou helpen als je
te maken krijgt met pesten.
... je een spiksplinternieuwe laptop
gratis in bruikleen krijgt voor de tijd dat
je op Melanchthon Wilgenplaslaan zit?

HIER ZIJN WIJ
TROTS OP!

40%

van onze leerlingen doet
examen op een hoger
niveau dan geadviseerd
door de basisschool.

100%

In het schooljaar
2021-2022 zijn alle
examenkandidaten
geslaagd.

8,7
9,3

KOM JE KENNIS
MAKEN?
Wil je de sfeer op Melanchthon Wilgenplaslaan
zelf ervaren? Kom dan langs op een open dag
of volg een proefles op de open lesmiddagen.
Alle data en tijden zijn te vinden op de website!
CHECK DE ACTUELE
VOORLICHTINGSINFORMATIE

Onze ouders zijn erg
tevreden over de school.
De leerlingen vinden de
school heel veilig.
Door een samenwerking
met de Bibliotheek
Rotterdam kun je uit
meer dan 1000 nieuwe
leesboeken kiezen.

Melanchthon Wilgenplaslaan
Wilgenplaslaan 194
3052 SL Rotterdam
010 - 418 36 60
wilgenplaslaan@melanchthon.nl

Bezoek ook onze website:
www.melanchthon.nl/wilgenplaslaan
Volg ons ook online!

