
Kennismakingsavond brugklas 2B

2019 – 2020

Welkom



• 20.30 – 20.35  Ontvangst en inleiding

• 20.35 – 20.55 Op weg naar VMBO bovenbouw

• 20.55 – 21.20  ( Hernieuwde) kennismaking met de mentor 

Programma



Na het gezamenlijke gedeelte gaat u voor de (hernieuwde) 

kennismaking met uw mentor naar:

• 2B1 José Oude Hassink                      A006

• 2B2        Aad Bal                                      A 008

En verder …



Op weg naar de VMBO bovenbouw

1. De decaan adviseert leerlingen en ouders onder andere bij de keuze 

van een vervolgstudie

2. Voor 1-2 VMBO is Aad Bal de decaan

3. Hij informeert u vanavond over het traject naar de VMBO bovenbouw



Op weg naar de VMBO bovenbouw

Vanavond gaat het met name over het:

1. wat?

2. hoe?

3. wanneer?

van de keuzes:

1. die uw zoon / dochter gaat maken

2. en waarbij u en wij hem / haar gaan helpen



1. Leerwegen:

a. Gemengde theoretische leerweg (GTL)

b. Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL)

c. Basisberoepsgeleerde leerweg (BBL)

2. Beroepsgerichte profielen

Techniek

Zorg en welzijn

Economie

Groen 

VMBO-leerwegen en 

Beroepsgerichte profielen

op de locatie Potskampstraat



BBL in klas 3 VMBO 

Verplichte vakken:

• Nederlands/ Taal

• Engels

• Rekenen 

• Lichamelijke opvoeding

• Levensbeschouwing

• Kunstvakken 1



Het profiel “TECHNIEK” bestaat uit een drietal profielen:

1. Profiel:  Bouwen, Wonen en Interieur.(BWI)

(voorheen : metselen, timmeren , schilderen)

2. Profiel:   Produceren, Installeren, Energie.(PIE)

( voorheen: metaal-, installatie-,en elektrotechniek)

3. Profiel: Mobiliteit en Transport.(MOB)

( voorheen: voertuigentechniek , transport en logistiek)

De leerling maakt in klas 2 een keuze uit één van bovenstaande

profielen.

Met de verplichte vakken:  Wiskunde  en Natuurkunde(NASK1)

3 BBL - TECHNIEK



Het profiel “ECONOMIE” bestaat uit onderstaande profielen:

1. Economie en Ondernemen.(EO)

2. Horeca, Bakkerij en Recreatie.(HBR)

De leerling maakt in klas 2 de keuze voor een profiel.

Met de verplichte vakken :  Wiskunde en Economie

3 BBL - ECONOMIE



Het profiel “ZORG EN WELZIJN”  is een breed  profiel.

Met het verplichte vak:  Biologie en 

keuzevak: Wiskunde/Maatschappijkunde

3 BBL- ZORG en WELZIJN



3 BBL - GROEN

• Het profiel “GROEN” is een breed profiel. 

• Met de verplichte vakken: Wiskunde en Biologie



Voorbereiding op de definitieve keuze van uw zoon / dochter: 

1. De PPO ( Prakt. Profiel Oriëntatie) lessen in klas 1.

2. In klas 2 bezoekt de leerling 2 keer een profiel naar keuze. 

( elke profielkeuze 4 weken lang 2 klokuren per week)

Voorbereiding in klas 1 door de mentor.

3. De snuffelstages bij diverse bedrijven en instellingen (twee keer per       

jaar in oktober en januari) 

Wat aan de keuze voorafgaat (1)



Voorbereiding op de definitieve keuze van uw zoon / dochter (vervolg): 

4. De op 13 januari door de decanen van de Potskampstraat ,tijdens een 

ouderavond op onze locatie, gegeven voorlichting

5.  Eventueel is een extra bezoek  aan een profiel op de PKS mogelijk als        

de leerling nog geen goede keuze kan maken. Eventueel  op andere VMBO 

school.

6. Uw eigen initiatief zoals het bezoek aan de open dagen (van de locatie 

Potskampstraat en de MBO-instellingen) en het opvragen van informatie 

Wat aan de keuze voorafgaat (2)



Natuurlijk krijgt u ook advies van de rapportvergadering: 

1. Uw zoon / dochter maakt zijn / haar voorlopige profielkeuze medio 

januari - februari .

2. In april bespreken we deze profielkeuze en daarna maakt uw zoon / 

dochter zijn / haar (definitieve)  profielkeuze .

Het advies van de 

rapportvergadering (1)



Het advies van de 

rapportvergadering (2)

De rapportvergadering houdt bij de profielkeuze rekening met de 

capaciteiten, aanleg, interesse en geschiktheid van uw zoon / dochter 

zoals die tot uiting komen in de:

1. cijfers. Daarbij zijn de overgangsnormen van 2B naar 3VMBO 

bepalend

2. vaardigheden zoals inzet, inzicht, ordelijk werken, zelfstandig 

werken en samenwerken .



Onze doelstelling is …

dat uw zoon / dochter en onze leerling:

1. een verantwoorde keuze maakt

2. een goede toekomst tegemoet gaat

Wij wensen u daarbij veel succes en sterkte 



Uw mentor zit in lokaal:

• 2B1       José Oude Hassink                A006

• 2B2        Aad Bal                               A008


