54

2

Scholen in Amsterdam

Bredero Beroepscollege
Schoolsoorten:
praktijkonder.
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo

Adres
Stadsdeel
Telefoon
E-mail
Website
Bestuur

Meeuwenlaan 132,
1022 AM Amsterdam
Noord
020 579 7200
info@brederoberoepscollege.vova.nl
www.checkhetbrederoberoepscollege.nl
Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA)

Schooldirecteur
Teamleider onderbouw
Richting
Aantal leerlingen
Bereikbaar met

dhr. J.B. Van der Valk
mw. A. el Kharrim
openbaar
360
bus 32, 33, 38, 105 en 109

vwo
Extra
ondersteuning:
lwoo
tussenvoorzien.
VSO

Aanmeldingsprocedure
Deze school doet mee
aan de centrale loting &
matching. Voor deze school
kun je je aanmelden tussen
maandag 27 februari en
vrijdag 10 maart.

Brugperiode
Mentoraat
Elke klas heeft een eigen
mentor en loopbaancoach.
De mentor geeft veel les
aan zijn eigen klas en ziet de
leerlingen regelmatig. De
mentor onderhoudt contact
met de ouders.
Decanaat
De loopbaancoach begeleidt
de leerlingen vanaf het eerste
leerjaar met het maken van
keuzes.

Opvang bij lesuitval
Aanwezige docenten vangen
zoveel mogelijk lesuitval op.
Extra begeleiding
Huiswerkbegeleiding
Binnen de lessen is er aandacht voor huiswerk.
Begeleiding bij dyslexie
Leerlingen worden in de
brugklas getest op leerproblemen. Er is remedial
teaching en een compensatieregeling.
Extra taalondersteuning
Taalbegrip en -verwerving
staan centraal in alle lessen.
Anders
Plusles: alle leerlingen in de
onderbouw krijgen extra taal
en rekenen, afgestemd op
individueel niveau. Er is een
zorgcoördinator die gespe-

Schoolprofiel

cialiseerd is in leer- en
emotionele problemen. Ook
is er het Zorg Advies Team
met externe deskundigen.

Kosten 1e leerjaar

€ 110: werkweek 1e jaar
€ 58: activiteiten en excursies

Zittenblijven
Door gerichte begeleiding
en interne doorverwijzing
binnen onze scholengroep
Voortgezet Onderwijs van
Amsterdam (VOvA) komt dit
zelden voor.

Bijzonderheden
Huisvesting
De school heeft mooie
praktijklokalen voor de
vakken Techniek, Economie
en Dienstverlening. In het
schoolrestaurant Etoile du

Nord tonen leerlingen hun
kook- en serveerkunsten.
Veiligheid
Leerlingen in het 1e leerjaar
pauzeren op het speelveld
en het dakterras. Er is een
veiligheidscoördinator en er
zijn conciërges.
Buitenschoolse activiteiten
Veel sport in en na schooltijd.
We organiseren workshops,
bezoeken musea, bedrijven
en evenementen en gaan
ook op excursie.
Leerlingen- en Medezeggenschapsraad
Leerlingen en ouders uit alle
leerjaren denken en praten
mee over school.
Ouderbetrokkenheid
Ouders halen met hun kind
het rapport op bij de mentor
en er zijn ouderavonden.
Ook is er een ouderplatform.

Vox-klassen: nieuw onderwijsconcept
Het Bredero Beroepscollege is mede-initiatiefnemer van
Vox-klassen, een nieuw onderwijsinitiatief, waar leerlingen
van vmbo t/m vwo samen aan uitdagende leerprojecten
werken. Er zijn geen vakken, geen muren en zo min mogelijk boeken. Stap voor stap begeleiden de docenten de
leerlingen naar een examen op het hoogst haalbare niveau.
De eerste lichting is dit schooljaar gestart. Meer weten?
Check: www.vox-klassen.nl.

Leer jij ook graag door te doen? Dan voel jij je vast thuis
op het Bredero Beroepscollege. Het is een veilige school
met een prettige omgeving om te leren en te leven. Door
ons unieke carrouselprogramma word je vanaf het eerste
leerjaar begeleid met het maken van je keuze voor het
vervolgonderwijs (mbo). We bieden vier profielen aan;
Economie & Ondernemen, PIE (produceren, installeren
en energie), BWI (bouwen, wonen en interieur) en Dienstverlening & Producten. In onze beroepswerelden werken
we in een echt restaurant, een kantoor of een winkel.
We doen ook mee aan het Masterplan Techniek. In onze
techniekomgeving hebben we een bouwplaats, een
servicewerkplaats en kun je aan de slag met metaalbewerking. Bij ons krijg je dus de kans om alle beroepen echt te
beleven voordat je een keuze maakt. Er zijn leuke culturele
en sportieve activiteiten.

Open dagen
¯ Zaterdag 21 januari 2017 van 10.00 tot 13.00 uur
¯ Donderdag 2 februari 2017 van 18.30 tot 20.30 uur
¯ Dinsdag 7 maart 2017 van 18.30 tot 20.30 uur

Soorten onderwijs
Brugklassen

vmbo-b-k met en zonder lwoo

Klassen Leerlingen Brugjaren
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vmbo-sectoren: Economie & Ondernemen, PIE (produceren,
installeren en energie), BWI (bouwen, wonen en interieur)
en Dienstverlening & Producten

