vmbo op Pieter Zeeman
Inleiding
Het vmbo staat voor Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs. Het vmbo is
een vierjarige opleiding die voorbereidend is voor het MBO (Middelbaar
Beroepsonderwijs). De laatste twee jaren van het vmbo staan in het teken van het
examen, waarbij zowel de praktijk als theorie getoetst wordt. Het vmbo kent vier
leerwegen; basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde en
theoretische leerweg. Doorstroming naar het havo is alleen mogelijk als je de
theoretische leerweg volgt. Het vmbo biedt naast de vier leerwegen ook een keuze
uit vier sectoren; techniek, economie, landbouw en zorg en welzijn. Binnen deze
sectoren mogen scholen verschillende afdelingen aanbieden waarin leerlingen
worden voorbereid voor een beroepsopleiding aan het MBO.
vmbo op Pieter Zeeman
Kies je voor het vmbo op Pieter Zeeman dan kies je voor een
beroepsvoorbereidende leerweg of een meer theoretische leerweg. Hoe dan ook,
je wordt uiteindelijk allemaal opgeleid voor het MBO. Bij de beroepsgerichte
leerwegen (Basis en Kader) heb je meer praktijk (de helft van het lesrooster vanaf
het derde jaar) en bij de gemengde en theoretische leerweg krijg je voornamelijk
een theoretische vooropleiding. De praktische opleiding krijg je in de afdelingen
die onze school kent. Alle afdelingen starten in het derde leerjaar.
Daarvoor heb je twee jaar lang een algemeen vormende opleiding waar we je al
wel laten kennis maken met de afdelingen en de latere beroepspraktijk. Dit gaat
via excursies, films en voorlichting door mensen uit de praktijk. Ook krijg je wel
eens ‘les’ in de praktijkafdelingen. In twee jaar tijd krijg je zo een beeld van de
sector waar je belangstelling ligt en waar je later een beroep wil gaan uitoefenen.
In die eerste twee jaren volg je de meeste lessen in een eigen afdeling, waar ook
een Praktijklokaal is zodat je al zoveel mogelijk met praktijkgerichte opdrachten
kunt werken.
Kies je voor een beroepsgerichte
opleiding en heb je aanleg voor de
Technische sector dan hebben we
twee afdelingen waaruit je kunt
kiezen; Metalektro (een combinatie
van metaaltechniek en
elektrotechniek) of Bouwtechniek
(timmeren, schilderen, metselen en
fijnhout).

Ga je liever meer met mensen om dan kies je voor de sector Zorg en Welzijn waar
je instroomt in de afdeling Zorg en Welzijnbreed (een combinatie van uiterlijke
verzorging, schoonheidsverzorging, huishoudkunde en gezondheidskunde).
Mochten deze sectoren je totaal niet aantrekken
dan kun je terecht in de sector Economie waar we
maar één afdeling hebben namelijk
Consumptiefbreed (een combinatie van brood,
banket en horeca en toerisme). Voor de sector
Landbouw moet je naar Goes, naar het
Groencollege.
Wat merk je ervan dat we
beroepsvoorbereidend onderwijs verzorgen?
In leerjaar een en twee werk je regelmatig aan praktijkopdrachten, maar écht
praktisch wordt het pas in de derde!
Vanaf leerjaar drie ga je de helft van de week in de afdeling van je keuze aan het
werk. Hier maak je werkstukken voor anderen of werkstukken die je zelf mee kunt
nemen. Vaak zijn er opdrachten in en om de school. Onze leerlingen, maar ook de
docenten zijn trots op wat de leerlingen op zo’n jonge leeftijd al voor elkaar krijgen.
We hebben ook een heus restaurant dat helemaal draait op leerlingen en waar je
ouders en bekenden kunnen genieten van de gerechten die je zelf maakt en
uitserveert. In het derde leerjaar ga je ook op stage om te ervaren wat het
betekent om te werken in de sector waarvoor je hebt gekozen.
Zo zie je dat je, wanneer je kiest voor een opleiding op het vmbo, veel te kiezen
hebt!

