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Beste leerling,
Wat leuk dat je deze folder leest! Het betekent namelijk dat je
hebt gekozen voor Guido VMBO basis/kader en dat je volgend
schooljaar bij ons in de bovenbouw in klas 3 komt!
Wij heten je van harte welkom op deze beroepsgerichte afdeling
van de bovenbouw! Op onze school bieden wij het profiel
Dienstverlening en Producten aan. Ook wel D&P genoemd. Later
in deze folder vertellen we meer daarover.
Op onze afdeling krijgen zo’n 170 leerlingen les, zij zijn verdeeld
over 8 klassen. Zoals de naam bovenbouw al zegt; wij geven
alleen klassen 3 en 4 les. Samen met een team van ongeveer
18 betrokken en enthousiaste docenten proberen wij je goed
voor te bereiden op de plek waar je na Guido terechtkomt.
We werken aan kennis en aan vaardigheden. Maar ook aan
je persoonlijke vorming, zodat je ontdekt wie je bent, wie
God voor je is, welke talenten en interesses je hebt en wat dit
betekent voor vandaag en morgen.
Met deze folder hopen we jou goed op weg te helpen bij de
start op onze afdeling. We wensen je daarbij heel veel plezier en
succes toe. Geniet van je tijd met je klasgenoten en docenten, zo
genieten wij van jou en alle andere leerlingen.
Alvast tot volgend schooljaar!
Geke Bosma
teamleider vmbo beroepsgericht
klas 3 en 4

Mentor
Je mentor is je eerste aanspreekpunt op school en staat voor je klaar. Je
mentor zal je coachen vanuit de 7 gewoonten van Covey waarbij we jou
zien als eigenaar van je eigen leerproces. We verwachten dat je steeds
zelfstandiger gaat werken zodat je aan het eind van klas 4 klaar bent
voor het MBO. In de mentorlessen zul je regelmatig les krijgen over de 7
gewoonten zodat ook jij deze steeds meer gaat beheersen. Het helpt jou
bijvoorbeeld om eigen keuzes te leren maken en zelfstandig te kunnen
werken. Twee keer per jaar geef je een presentatie aan je ouders en je
mentor om te vertellen hoe het met jou gaat op school, wat je hebt geleerd
en wat je nog zou willen leren.

Lessen
In klas 3 en 4 bereiden we je voor op het kiezen van een vervolgopleiding.
En dus ook op het kiezen van een beroepsrichting. In ons profiel
Dienstverlening en Producten, maak je kennis met allerlei aspecten van
dienstverlenende beroepen en beroepen waarbij je producten maakt,
verbetert en eventueel verkoopt. D&P is een combinatie van theorie en
praktijkvakken. Ongeveer 50% van je rooster bestaat uit theorievakken en
50% uit praktijkvakken.

50% praktijk

50% theorie

De profieldelen die iedereen volgt:
> Organiseren van een activiteit
> Presenteren promoten en verkopen
> Product maken en verbeteren
> Multimediale producten
Keuzevakken
Vanaf het derde jaar volg je vakken die
je in het tweede leerjaar gekozen hebt:
§
Mode en design
§
Uiterlijke verzorging
§
Welzijn kind en jongere
§
Sport en bewegen
§
Fotografie
§
Robotica
§
Hout- en meubelverbindingen
§
Installeren en monteren
§
Interieur ontwerp en design
§
Keuken
§
Bakkerij

Algemene vakken
§
godsdienst
§
Nederlands
§
Engels
§
maatschappijleer
§
wiskunde
§
economie
§
biologie
§
pijlers
§
sport
§
CKV
Aan einde van het derde leerjaar
mag je één vak laten vallen:
wiskunde, economie of biologie.

Pijlers
In klas 3 staat ook het vak ‘Pijlers’ op je rooster. Een Pijler is een combinatie
van twee vakken met een bepaald thema. Tijdens de Pijlers werk je veel
samen en ga je actief op onderzoek uit. Een Pijler duurt ongeveer 3 of 4 weken
en aan het einde van de Pijler heb je een mooi product gemaakt.
Dat kan een presentatie zijn, maar ook bijvoorbeeld een filmpje, een
muurkrant, een creatief werkstuk of een 3D product.

Arbeidsoriëntatie
In klas 3 en 4 ga je meerdere keren op stage. Wij noemen dat
arbeidsoriëntatie. Dat zijn heel belangrijke weken. Tijdens de
arbeidsoriëntatie probeer je te ontdekken welk beroep bij jou
past.
Na afloop van iedere arbeidsoriëntatie praat je met een docent
door over je ervaringen. Samen met jou gaan we op zoek naar je
talenten en interesses. We bespreken ook waar je een volgende
keer zou willen stage lopen. Zo kom je steeds een stapje dichter
bij je keuze voor een vervolgopleiding. In de derde klas ga je
totaal vijf of zes weken op arbeidsoriëntatie in blokken van
een of twee weken. In de vierde klas ga je nog een week op
arbeidsoriëntatie.

PTA
In de bovenbouw ga je voor het eerst werken met een PTA.
Dat is een programma dat vooraf voor jou (en je ouders) is
vastgelegd wat je dit jaar allemaal gaat doen. Per vak is dit in
magister te zien. We werken in de bovenbouw met drie periodes
in een schooljaar. Ieder schooljaar rond je je volledige PTA af.
Wanneer er onderdelen op inhalen blijven staan, kun je niet
over naar het volgende leerjaar. Let er dus op dat je zelf de
onderdelen die je mist, op tijd inhaalt. Jij en je ouders krijgen een
kopie van het hele PTA boekje. Je vakdocent zal het in een van
zijn vaklessen met je bespreken.

Herkansingen
Wanneer je een toets hebt gemist met een geldige reden (bv. ziekte),
dan is de regel dat je die inhaalt. Geef aan je docent door dat je dit
gaat doen. Wij zorgen dan dat je toets klaarligt, het inhaalmoment is
op een vast moment in de week.
Volgens het examenreglement ben je verplicht binnen twee weken
een toets in te halen. Wij gaan er vanuit dat je daar zelf goed op let.
Als je dat mist, kan dat gevolgen hebben voor de afsluiting van je
opleiding.

Ruimtes beroepsgerichte afdeling
Wij kennen verschillende theorielokalen en praktijklokalen. Tijdens
de lessen verblijf je in de lokalen, tenzij de docent je toestemming
geeft in de pijlerruimte rustig te werken. De pijlerruimte is alleen
bedoeld om zelfstandig te werken. Voor tussenuren of pauzes kun je
beneden in De Kuil (of buiten) terecht.

Afspraken
Overal waar mensen zijn, zijn regels. In het verkeer, op het
voetbalveld en ook thuis. Regels zijn nooit bedoeld om het leven
moeilijker te maken, wel veiliger en eerlijker. Dat is ook de reden
dat we op school regels hebben. Naast schoolregels is er ook het
leerlingenstatuut (je kunt ze lezen op www.guido.nl/downloads).
Dit statuut regelt jullie rechten en plichten als leerlingen van onze
school. Zo weten we waar we met elkaar aan toe zijn en zo met
elkaar omgaan als God het bedoeld heeft. Je mentor neemt het
statuut aan het begin van het jaar met je door. Loop je daarin tegen
problemen aan, laat het ons vooral weten. Je mentor is je eerste
aanspreekpunt.

Leerlingenraad
Onze afdeling heeft een eigen leerlingenraad. Iedere klas kiest een
leerling die namens de klas in de leerlingenraad zit. Dat is belangrijk,
want het is niet alleen onze, maar zeker ook jullie school.
Als leerlingenraad denk je mee over schoolzaken, help je mee om
dingen te verbeteren en organiseer je allerlei leuke activiteiten.

Wij kijken naar JOU uit!
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