in Schiedam

de school van je leven

Bij Lentiz | LIFE College leer je meer dan

Kwaliteitsschool

alleen schoolvakken. Je leert over het

In het schooljaar 2019/2020 is 100% van al onze

leven en jouw talenten. We leren jou hoe jij

leerlingen geslaagd. LIFE College is dé kwaliteits-

succesvol kunt zijn. Naast normale vakken

school voor vmbo (Bbl, Kbl en Mavo) in

kun je bij ons volop talentworkshops volgen

Schiedam. Wij willen dat jij je diploma gaat

op het gebied van sport, dans, theater, zang,

halen en doen er alles voor om je daarbij te

koken en creativiteit. Dit biedt jou de kans

ondersteunen. Zo is er bijvoorbeeld huiswerk-

om je talenten te ontwikkelen. LIFE College

begeleiding als je dat nodig hebt.

Lentiz | LIFE College (vmbo-mbo) is anders dan andere scholen. Hier draait het om jouw talent!
Je leert bij ons meer dan alleen schoolvakken. Je leert ook over het leven. We geven je aandacht
en begeleiding zodat jij succesvol kunt zijn. Als je wilt, kun je na het vmbo doorstromen naar
ons mbo in hetzelfde schoolgebouw. Bij ons op school werk je in kleine groepjes in de klas en je
hebt een mentor waar je veel lesuren van krijgt en die jou dus goed kent.

is open van 8 tot 8 uur. Elke middag zijn er
jongerenwerkers in de school.

Aandacht.

Wat je krijgt, kun je ook geven!

Steun.

Bouwen aan je toekomst? Steun maar op mij!

Gastvrijheid.
Mag het ietsje meer zijn?

Eerlijk.

Waarom zou je moeilijk doen, als het eerlijk kan?

Respect

.
Moet je verdienen, begin vandaag.

Niet alleen tijdens de les leer jij je
talent ontdekken, maar ook daarna! Elke dag worden bij ons op
school workshops georganiseerd.
Een greep uit ons aanbod:

LIFE Guards

LIFE Dance

Huiswerkklas

LIFE Theater

LIFE Thaiboxing

Ben je een goed voorbeeld
voor anderen en wil je ingezet
worden als gastheer/gastvrouw bij evenementen?
Schrijf je dan snel in om ons
LIFE Guards-team te versterken! LIFE Guards zijn dé kanjers
van het LIFE College.

Vind je het leuk om te dansen
en wil je graag beter worden?
Bij LIFE Dance leer
je danspassen voor
allerlei muzieksoorten.
In een gezellige
groep leer je de
meest vette moves!

Moeite met huiswerk maken?
Dan is de huiswerkklas dé
oplossing. Je krijgt hulp bij
het plannen en organiseren
van je huiswerk.

Leerlingen die van theater
houden, kunnen hier hun hart
ophalen!
In de theaterworkshops
maak je
kennis met
podiumkunsten.

Thaiboxing is een sport
waarbij je met boksen leert
om jezelf te verdedigen. Dat
maakt je mentaal sterk en
geeft je kracht.

Wat is jouw talent?

LIFE Music

jou jongerenwerkers in de school.

Deze workshop bestaat uit vier
onderdelen waar je voor kunt
kiezen: DJ: waarin je leert hoe
je kunt draaien. Rap/Zang:
hier leer je alles wat je nodig
hebt voor een goed optreden.
Songwriting: je eigen teksten
leren schrijven en Beatmaker/
producer: maak je eigen beats/
nummers (diverse genres).

Elke middag zijn er speciaal voor
We zijn open van 8 tot 8. Je kunt
na schooltijd op school blijven om
workshops te volgen op het gebied
van basketbal, voetbal, dans, zang,
koken, theater en creativiteit. En je
mag ’s middags natuurlijk ook gewoon op school blijven omdat het
hier zo gezellig is!

Basketbal LIFE Sporting Club

Zaalvoetbal LIFE Sporting Club

LIFE Kitchen
Kookworkshop

Er worden basketballessen
gegeven door Yets
Foundation. Door te trainen,
maar ook samen te eten
en huiswerk te maken,
worden op een gezellige en
sportieve manier positief
gedrag, teamwork en
doorzettingsvermogen
gestimuleerd.

In samenwerking met
andere scholen wordt een
zaalvoetbalcompetitie gestart
voor de bovenbouw en de
onderbouw.

Bij LIFE Kitchen kan je
gezellig samen de heerlijkste
gerechten koken in ons
workshoprestaurant.
Na afloop kan je
genieten
van je zelfgemaakte
lekkernijen!

Veldvoetbal
Soccerschool WestLIFE Sporting Club
In samenwerking met ‘Alleen
jij bepaalt’ wordt een jaar
lang gratis professionele
voetbaltraining gegeven.

Onderbouw

De overstap van basisschool naar voortgezet

een leerlingbegeleider. In de onderbouw

onderwijs kan best spannend zijn. Daarom

hebben we vaste extra begeleidingsuren

leer en werk je bij ons samen in kleine groep-

(rt-lessen) in het rooster staan. Als je de les-

jes in de klas. Je hebt een mentor waar je

stof lastig vindt, krijg je in deze lessen extra

veel lesuren van krijgt en die jou dus goed

uitleg.

Vanuit al onze vmbo- en mavo werelden kun je doorstromen naar alle
mbo-opleidingen op LIFE College.

vmbo- en mbo werelden
TECHNIEK &
TECHNOLOGIE

Voeding & Productie
Voeding & Technologie
Voeding & Kwaliteit
Logistiek
Inspecteur Leefomgeving

niveau 2, 3
niveau 4
niveau 4
niveau 2, 3
niveau 4

HORECA &
FOOD

Voeding & Productie
Voeding & Technologie
Voeding & Kwaliteit
Food & Lifestyle

niveau 2, 3
niveau 4
niveau 4
niveau 4

HANDEL &
ONDERNEMEN

Handel & Ondernemen
Logostiek

niveau 2, 3, 4
niveau 2, 3

SPORT, DIENSTVERLENING &
VEILIGHEID

Handel & Ondernemen
Logostiek
Food & Lifestyle

niveau 2, 3, 4
niveau 2, 3
niveau 4

ZORG &
WELZIJN

Voeding & Productie
Voeding & Kwaliteit
Food & Lifestyle

niveau 2, 3
niveau 4
niveau 4

MEDIA &
DESIGN

Kijk bij een van de mbo-scholen in de regio.

kent. Elke donderdag ontbijt je met je klas
en je mentor op school. Een gezellige start

Bovenbouw

van de dag! Leren doe je niet alleen maar

In de bovenbouw leer je voor de baan van je

uit boeken, maar ook door te doen. Daar-

dromen. Niet alleen op school, maar ook bij

om zorgen wij voor uitdagende opdrachten.

bedrijven. Je loopt stage en doet op school

Soms gaan we er ook op uit, bijvoorbeeld

uitdagende opdrachten. Je kunt bij ons kie-

met onze eigen LIFE College bus.

zen uit verschillende bovenbouwwerelden en
kan je dus alle kanten op: techniek, design,

Begeleiding en zorg

handel, ondernemen, sport, veiligheid,

Op onze school is leerwegondersteunend

voeding en verzorging. Het is allemaal

onderwijs (lwoo) mogelijk als je meer hulp

mogelijk... ontdek jouw talent!

nodig hebt bij het leren of het leven. Omdat
je veel les krijgt van je eigen mentor, wordt
het snel gesignaleerd als je steun of begeleiding nodig hebt.
Er zijn mensen die je kunnen ondersteunen,
zoals onder andere een dyslexiecoach en

Praktische route naar het HBO

Doorstroom naar havo

en mbo op een slimme manier combineert. Heb

de havo op een andere school. Als jij de droom hebt om

jij een mavo- en/of havoadvies maar ben je ook

naar de havo te gaan, dan doen we er alles aan om jou

praktisch ingesteld? Bij deze opleiding is er ruimte

te helpen die droom waar te maken.

Wij bieden een uitdagende leerroute aan die mavo
Wil jij mavo doen met nét iets meer uitdaging?
Zoek jij een mavo met kwaliteit én met
mogelijkheden om ook praktijkgerichte lessen
te volgen? Op de mavo+ krijg je gewoon alle
reguliere mavovakken; Nederlands, Engels,
Duits, biologie, geschiedenis, wiskunde,
economie, gymnastiek, maatschappijleer en
aardrijkskunde. Naast deze vakken is er ruimte
voor een praktijkgericht vak.

Je kunt kiezen uit:
• Techniek & Technologie
• Horeca & Food
• Handel & Ondernemen
• Sport, Dienstverlening & Veiligheid
• Zorg & Welzijn
• Media & Design
Je behaalt na vier jaar dus je gewone mavodiploma inclusief het certificaat voor het praktijkgerichte vak!

Afhankelijk van je cijfers kan je ook doorstromen naar

voor een combinatie tussen theorie op hoog niveau
en een praktische toepassing hiervan. Binnen 6 jaar
kan je bij ons versneld een volwaardig mavo- en

Doorstromen naar het mbo?

Nadat je je diploma hebt behaald, kun je doorstromen

mbo-4 diploma behalen, om zo door te stromen

naar elke mbo-opleiding. We hebben ook doorstroom-

naar het hbo .

routes naar het mbo van LIFE College.

duurzame energie (zonnepanelen, windmolens).
Daarbij krijg je de ruimte om zelf allerlei technologische

KIES JE VOOR TECHNIEK & TECHNOLOGIE, DAN GA JE HET MAKEN!

uitvindingen te doen. Na vier jaar heb je je mavo-

Heb jij technisch inzicht? Vind je het leuk om

examen voor dit praktijkgerichte deel én ontvangt

dingen te repareren, in elkaar te zetten, te
bouwen, te ontwerpen, of om oplossingen
te bedenken? Ben je een doener, maker
én een durver? Kies dan voor Techniek &
Technologie! Voor jongens én meisjes! Bij
ons in de Techniekklas (bbl, kbl) leer je van
alles over installatie, metaalbewerking,
tweewielertechniek, engineering en
ontwerpen.
Naast de normale schoolvakken, staat
vanaf het eerste leerjaar tien uur per week
techniek op je rooster. LIFE College heeft een
“Technoplaza”: een supermoderne praktijkruimte
vol gereedschap, materialen, machines en
werkplekken. Op je eigen werkplek ga je
aan de slag met allerlei leuke en uitdagende
opdrachten. In de Techniekklas maak je
kennis met verschillende onderdelen. Lekker
afwisselend! Je komt er zo achter wat jij leuk vindt
en waar jij goed in bent. In het vierde leerjaar
mag je keuzevakken kiezen, waarmee je je gaat
specialiseren.

Je mavodiploma én je innovatietalent ontwikkelen?
Binnen het praktijkgerichte deel van de mavo leer je over
theatertechniek (licht, geluid en decor), interieurontwerp
(inrichting van huizen en kantoren) en je gaat aan de
slag met de ontwikkeling van apps voor smartphones.
Daarnaast leer je technische oplossingen bedenken op
het gebied van robotica (robottechnologie), domotica
(elektronische systemen in en om woonhuizen) en

diploma én je innovatietalent ontwikkeld! Je doet
dan ook een diploma hiervoor.
Toekomst

Na de wereld Techniek & Technologie kun je
doorstromen naar allerlei mbo-opleidingen. Je kunt
ook doorstromen naar ons eigen mbo op het LIFE
College. Bijvoorbeeld naar de opleiding Inspecteur
Leefomgeving of Food.

Vakken en stagemogelijkheden

Toekomst

hebt geleerd in de praktijk brengen op ons Zorg

naar allerlei mbo-opleidingen op niveau 2, 3 en 4. Enkele

& Welzijn-plaza. Vanaf het eerste schooljaar volg

doorstroommogelijkheden zijn: Dienstverlening/Helpende

je hier 10 uur per week praktijklessen waarin je je

Zorg en Welzijn, Kapper, Verzorgende/IG/Maatschappelijke

Naast de algemene schoolvakken kun je wat je

KIES JE VOOR ZORG & WELZIJN, DAN BEN JE VAN LEVENSBELANG!

Na de vmbo-opleiding Zorg & Welzijn kun je doorstromen

Houd je ervan om met mensen te werken?

zelfstandig wonen en werken komen ook aan

vaardigheden kunt oefenen. Er is bijvoorbeeld een

zorg, Doktersassistent, Verpleegkundige, Pedagogisch

Ben je een doener en dol op organiseren? Kies

bod. Ook leer je activiteiten te organiseren

haarsalon, een was- en strijkruimte, een baby-

Medewerker/Onderwijsassistent, Persoonlijk begeleider

dan voor Zorg & Welzijn, Horeca & Food. Deze

zoals een spelletjesmiddag voor kinderen, een

kamer, een schoonheidssalon, een nagelstudio,

specifieke doelgroepen, Sociaal werker, gastheer/gast-

opleiding is heel afwisselend. Je leert over

verwenmiddag voor een groep mensen of een

een kamer voor zieken en een styling- en pre-

vrouw of kok. Je kunt natuurlijk ook doorstromen naar

de ontwikkeling en verzorging van kinderen,

high tea voor ouderen.

sentatiehoek. Ook loop je stage. Bijvoorbeeld bij

ons eigen mbo op het LIFE College. Bijvoorbeeld naar

een zorginstelling, op een (basis-)school, bij een

de opleiding Inspecteur Leefomgeving of Food. Bijvoor-

Tijdens de opleiding komen verschillende profieldelen

kinderdagverblijf, bij de buitenschoolse opvang,

beeld naar de opleiding inspecteur Leefomgeving, Food &

aan de orde: Mens & Zorg, Mens & Gezondheid,

in de horeca, catering, bij de kapper of in een

Lifestyle of een van de vele opleidingen gericht op voeding

Mens & Omgeving, Mens & Activiteit en Food.

schoonheidssalon.

(kwaliteit, productie en technologie).

de seniorenzorg maar ook het inkopen en
bereiden van voeding, een gezonde leefstijl en
hygiëne. Uiterlijke verzorging, huishoudelijke
vaardigheden en mensen helpen bij het

Aanmelden

Ga naar www.lifecollege.nl, klik op “aanmelden” en maak
een afspraak voor een aanmeldgesprek. We willen graag
met jou en je ouders praten over jouw droom!

Voorlichtingsavond

Woensdag 13 januari 2021 19.30 - 20.30 uur
Leerlingen en ouders zijn van harte welkom
Elke woensdagmiddag in maart is er om 16.00 uur
een inloopmoment voor leerlingen en ouders.

Open Dagen

Donderdag 28 januari 2021 16.00 - 20.00 uur
Zaterdag 30 januari 2021 10.00 - 13.00 uur

Lentiz | LIFE College
Parallelweg 401
3112 NA Schiedam
T. (010) 473 53 77
E. info@lifecollege.nl
in Schiedam

lifecollege.nl

