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Aangenaam: Guido
Een VMBO-school waar jij met
plezier naar toe gaat!
We zien elkaar echt staan en zoeken
naar verbinding. Verbinding met
elkaar, en ook met de wereld. Wat
gebeurt er om ons heen en wat
betekent dat voor jou? Daar zijn we
samen elke schooldag mee bezig. We
kiezen niet altijd voor de gebaande
paden en zullen je regelmatig ook
verrassen. Zo krijg je de beste basis!
Jezus is daarbij ons voorbeeld. En onze school bouwt
daarom op belangrijke christelijke waarden als liefde,
respect, begrip, gastvrijheid en vertrouwen. Zo leren
we elke dag en gaan we stap voor stap samen op weg
naar een mooie waardevolle toekomst. Guido gelooft
in die toekomst, Guido gelooft in jouw toekomst!

Wat is Guido VMBO voor een school?
Guido VMBO is een christelijke school waar het heel gezellig is met elkaar en waar jij veel kunt leren.
Waarom zou jij voor onze school kiezen? Omdat:
•

jij heel veel persoonlijke aandacht krijgt van jouw mentor en de docenten

•

de lessen aansluiten bij wat jij kan en wat jij leuk vindt

•

jij goed geholpen wordt als je schoolwerk niet lukt

•

omdat jij met allerlei projecten bezig kunt zijn

•

omdat wij leren hoe je als christen met elkaar omgaat en om als christen in deze wereld te staan.

Mentor
Je mentor is er (bijna) elke dag bij het 1e lesblok. Dat is fijn want je kunt met je mentor alles bespreken en het kan meteen
aan het begin van de dag. Heb je een probleem? Bespreek het meteen met jouw mentor. De mentor probeert samen met
jou een oplossing te vinden. De mentor is er voor jou persoonlijk. Hij of zij praat veel met jou. Waarom? Omdat de mentor
graag wil weten hoe het met jou gaat. Hoe het met je werk gaat en of je ergens hulp bij nodig hebt.

Welke leerweg kun je volgen?
Je kunt bij ons de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgericht leerweg volgen. We helpen jou om te ontdekken
welke leerweg het beste past bij jou. Daar zijn we twee jaar mee bezig. In de 1e en de 2e klas. Aan het eind van de 2e klas
krijg jij van ons een goed advies voor wat jij in de 3e klas het beste kunt gaan doen.

Bruggerinfo 16-17

Wat leer je bij ons?
Je leert eigenlijk van alles. Nederlands, Engels, wiskunde en economie. Allerlei vakken.
Maar we doen ook projecten. Die projecten noemen we Pijlers. In de Pijlers leer je
samenwerken, informatie opzoeken, kritisch denken en dat ga je dan verwerken in je
opdracht.

En wat als je leren moeilijk vindt?
Geen probleem. Je krijgt dan leerwegondersteuning. Dat betekent dat jij heel goed
geholpen wordt met de dingen die jij lastig vindt.

Christelijk
Wij zijn een christelijke school. Dat betekent dat wij de dag beginnen en eindigen met
God. We lezen uit de Bijbel. We praten met elkaar over geloven en zaken die met het
geloof te maken hebben. Wij bidden met elkaar. Maar we praten er ook hoe wij als
christelijke mensen met elkaar omgaan en hoe je een christelijke houding kunt hebben in
deze wereld. Daar hoort bijvoorbeeld pesten niet bij.

Computer
We gebruiken in onze lessen ook tablets of een laptop. Voor sommige vakken is een
laptop of tablet heel erg handig, bijvoorbeeld bij rekenen. Via het rekenprogramma op
jouw laptop of tablet leer jij heel goed rekenen.

Huiswerk
We maken zoveel mogelijk werk op school, dus je hebt niet veel huiswerk. De docenten
zijn er dan bij om jou te helpen als het niet goed lukt. Thuis oefen je elke dag 20 minuten
met Nederlands, Engels en rekenen. Als jouw werk op school niet af is dan vragen wij of
je het thuis wilt afmaken. Soms moet je thuis ook aan een speciale opdracht werken.
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Guido ontmoet!
Maak kennis met Guido

Guido organiseert een aantal
bijeenkomsten waarop je kennis met ons
kunt maken. Noteer de data alvast in je
agenda!
Open Dag

Voorlichtingsavonden (voor ouders)

25 januari 2017 | 15.00 – 21.00 uur

15 en 23 november 2016 | 20.00 – 22.00 uur

alle locaties

Locatie HAVO VWO
Paladijnenweg 253, Amersfoort

Kennismaken met onze school
Op woensdag 29 juni 2017 van 10.00 tot 12.00 uur is de

Informatieavond over zorg (voor ouders)

kennismaking voor de nieuwe 1e klassers onderbouw

20 december 2016 | 20.00 – 22.00 uur

VMBO (bbl en kbl). Locatie VMBO Amersfoort

Locatie HAVO VWO
Paladijnenweg 253, Amersfoort

De start van de 1e klas
Aan het begin van het eerste jaar heb je twee
kennismakingsdagen. Je leert tijdens die twee dagen de
groep kennen en de docenten en de school. We doen
tijdens die dagen ook leuke dingen.

Open Dag 25 januari 2017, kom je ook?
Op woensdag 25 januari 2017 is de open dag van onze school.
Kom gerust kijken. Je kunt dan met eigen ogen zien hoe leuk onze school
is. En …… je mag je ouders natuurlijk meenemen.

Bruggerinfo ‘16-’17

Guido voor jou?
Wil je graag naar onze school?
Maak een afspraak met ons voor een bezoek. Je komt dan op een bepaalde dag een uurtje op school. Je mag dan rondkijken
(met hulp van onze leerlingen) en je mag een deel van een les meemaken. Je kunt dan zelf ontdekken hoe leuk het is bij ons.
Ondertussen praten wij met je ouders. Wij willen jou en je ouders goed leren kennen.

Aanmelden?
Dat kan met een aanmeldingsformulier. Je kan een aanmeldingsformulier via je eigen school krijgen. Maar je kunt ook een
aanmeldingsformulier downloaden via de website van onze school: www.guido.nl,
Heb jij of hebben je ouders nog vragen, bel of mail gerust. We helpen je graag verder! Neem daarvoor contact op met Dick
de Jong (teamleider) (033) 464 05 48 / 06 44 60 29 30 of stuur een mail naar jod@guido.nl.

Guido Locatie VMBO
Arnhemseweg 65
3817 CB Amersfoort
(033) 464 05 25
vmbo@guido.nl
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www.guido.nl

