
Voortgezet 
onderwijs: 

wat nu?!



Uw vraag centraal

Zet uw vraag in de chat! 
We proberen alle vragen te 
beantwoorden

ontmoet



Guido VMBO

• Kleinschalige setting
BK - KT - TL
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Identiteit

Het christen-zijn is ons uitgangspunt en je merkt dat 

aan de sfeer en het omgaan met elkaar in de school

ontmoet
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Identiteit

Het christen-zijn is ons uitgangspunt en je merkt dat 

aan de sfeer en het omgaan met elkaar in de school

• Dagopening Grip 

• Gezamenlijk vieren van de christelijke feesten

• Lessen godsdienst

• Christen zijn in de wereld: dienstbaarheid tonen



Missie

Wij geloven dat iedereen uniek is. Daarom krijg je bij Guido de ruimte om te 

ontdekken waar jij goed in bent en je talenten te ontwikkelen in een veilige 

en dynamische omgeving.
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Dagelijkse praktijk

De zeven gewoonten leren en in de praktijk brengen met elkaar!
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Ons VMBO concept
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Stimuleren tot groei!

• Geen overgangsrapport klas 1 > klas 2

• Leerling wordt 2 jaar gevolgd: 

– Eind tweede jaar mogelijkheden bekijken en definitief advies niveau 3e klas.

• Lessen (in groepen BK en KB) 

– In groepen BK en KB: mix van bb- en kb-niveau passend bij leerling 

– in groep KT: mix van kb- en tl-niveau passend bij leerling

– In TL: tl-niveau
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Voorwaarden creëren

• Structuur & veiligheid bieden

• Basis op orde: les in goed pedagogisch klimaat 

• Groepsgrootte: BB/KB 16 | KT 20 | TL 26

• Eigen afdeling BK en KTL: 
korte communicatielijnen
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De afdeling

• Les in aparte afdeling

• Gescheiden pauzes

• Start met mentor minimaal 3 x per week

• Eerste lesuur: 9.00 uur, vanaf 8.30 uur 
welkom in lokaal

• Persoonlijke kluis & startlokaal
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Individuele begeleiding: 
onderwijs op maat!

• Mentor de spil in het web, kind centraal!

• Groepsproces van belang! 

(pesten en de rollen, sociaal media, 

samenwerkend leren)

• Zeven gewoonten

• Praktisch leren

In de groep & individuele ondersteuning
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Pijlers

ontmoet

• OBL = Onderzoekend en betekenisvol leren

• Klas 1-4

• Vaardigheden ontwikkelen om te functioneren in de maatschappij. 

• 21e -eeuwse vaardigheden:  probleemoplossend vermogen, 

kritisch denken, samenwerken en 

ICT-vaardigheden.

• Digitaal portfolio



• Laptops in onze lessen

• Mogelijkheid om via school laptop aan te schaffen. 

• Verschil in hoeveelheid huiswerk: BB- KB- TL

• Ouders kunnen meekijken in Magister 

(inlogcode)

Laptoponderwijs
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Lessentabel
Lessentabel 2022-2023 naam BK1 KT1 T1

Talen:

Nederlands ne 3 3 3

Engels en 3 3 3

Maatschappij:

Geschiedenis gs 1 2

Aardrijkskunde ak 1 2

M&M mens en maatschappij mm 2

Godsdienst gd 2 2 2

Excact:

Rekenen re 1 1 1

Wiskunde wi 3 3 3

Natuur en Techniek/ns nt 4 4 4

Economie ec 1 1 1

Natuur en verzorging

Natuur en Zorg nz 2 2 2

Sport lo 3 3 3

Kunst en Cultuur

Beeldende vorming bv 2 2 2

Muziek mu 1 1 1

Persoonlijke ontwikkeling

Covey en loopbaan en orientatie lob 1 1 1

Praktijk

Pijlers 6 6 4

Leerplein 1 1 1

Totaal aantal lessen 45 minuten 35 35 35
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• Team: docenten, mentoren, stagiaires, teamleiders. 

• Mentor speelt de grootste rol in de begeleiding. 

• Co-mentoren.

• Studenten pedagogiek Hogeschool Utrecht: 

4 d. pw aanwezig voor ondersteuning. 

• Sterk IOT: voor extra ondersteuning.

Het team
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Guido VMBO - D&P profiel
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Ondersteuning!

• Rots & Water training

• RT-begeleiding

• Leefstijllessen door mentor

• Planhulp (door stagiaires)

• Mentorgesprekken

• Sturen op eigenaarschap

• LOB-lessen

• Begeleidingstraject door 

reflectiegesprekken

• Leerplein-uur

• RT-ondersteuning

• Faalangsttraining
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Intake en kennismaking

• Bindend, eenduidig advies van de basisschool.

• LVS: begrijpend lezen, rekenen, warme overdracht 

basisschool, ontwikkelingsperspectief.

• Gun uw kind zijn of haar eigen niveau.
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intake.vmbo@guido.nl
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Data Wat?
Vanaf 1dec-maart Intakegesprekken op aanvraag

15 maart Sluitingsdatum aanmelden
15 maart Verzamelen dossier & warme overdracht (s) basisschool

Eind April Plaatsingsbericht
10 mei Intakecarrousel
19 mei Intakecarrousel 
8 juni Definitieve plaatsing
17 juni Ouders krijgen klassenindeling en mentor

29 juni Kennismakingsochtend nieuwe groepen met mentoren



Procedure tl/h leerlingen
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Data Wat?

22 maart Sluitingsdatum aanmelding

15 maart- 12 mei Verzamelen dossier & warme overdracht met basisschool

22-26 maart Schoolbrede plaatsingscommissie GUIDO 
T/H leerlingen 

26 maart- 10 april Contact met ouders/verzorgers over leerlingen met TL/H advies

2e helft April Plaatsingsbericht

April/mei Citotoets, eventueel aanpassen advies

8 juni Definitieve plaatsing

18 juni Ouders krijgen klassenindeling en mentor

7 juli Kennismakingsochtend nieuwe groepen met mentoren

Plaatsing TL of TL/H

Is het basisschooladvies TL? -> Plaatsing in TL op locatie VMBO
Is het basisschooladvies H? -> Plaatsing in TL/H op locatie HavoVwo

Is het basisschooladvies TL/H? -> Plaatsingscommissie bepaalt beste 
route, indien dit afwijkt van de aanmelding, neemt de 
plaatsingscommissie contact op met de basisschool en/of ouders



Intake en kennismaking

Hebt u belangstelling voor onze school? 

Overweegt u uw zoon/dochter aan te melden?

Maak een afspraak met ons via

intake.vmbo@guido.nl
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https://guido.nl/open-dag-2021/

https://guido.nl/open-dag-2021/


Vragen?

vmbo@guido.nl
intake.vmbo@guido.nl

mailto:vmbo@guido.nl

