In de tweede klas helpen we jou en je ouders te kiezen voor het goede
vervolgprogramma in de bovenbouw. Als je graag heel praktisch bezig
bent, dan past de basisberoepsgerichte leerweg (bbl) of de kaderberoepsgerichte leerweg (kbl) het beste bij je. Ben je meer theoretisch

3 FEBRUARI

BELEEF HET VERSCHIL!

ingesteld? Dan is de gemengde leerweg (gl) of misschien zelfs de tl+
jouw vervolgopleiding. In de tl+ volgen leerlingen een mavo-traject dat

.00 UUR EN
VAN 15.00 - 17
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VAN 19.00 - 20

we aanvullen met een beroepsgericht vak.
De school biedt je de volgende programma’s aan binnen de
leerwegen bbl, kbl, gl én tl+:

LIFESTYLE & MULTIMEDIA

ZORG & WELZIJN

Ben jij creatief? Wil jij graag ontwerpen? In deze opleiding

Ben jij een zorgzaam type? Help jij graag anderen? Dan

staat de beeldende en kunstzinnige ontwikkeling centraal.

is deze opleiding voor jou! Zorg & Welzijn is de opleiding

Na het mbo kun je met deze richting terecht in de dynamische

in de school die met het moderne Zorgplein de grootst

evenementenwereld, Media & Design, printmedia,

mogelijke variatie biedt. Natuurlijk staan kookvaardigheden

Living & Design en soortgelijke beroepstakken.

op het programma, maar we besteden net zoveel aandacht
aan uiterlijke verzorging en kinder-, bejaarden- en zieken-

VOORLICHTINGSAVOND LOCATIE WEST
Donderdag 14 januari, aanvang 19.30 uur
(voor leerlingen zonder of met LWO of LWO+)

VOORLICHTINGSAVONDEN LOCATIE HOLY
maandag 11 januari, aanvang 19.30 uur (LWO)
maandag 18 januari, aanvang 19.30 uur (regulier)

OPEN DAG OP ALLE LOCATIES

SPORT & WELZIJN

zorg. Daarnaast leer je ook een heleboel over producten en

Vind jij het leuk om sport- en spelactiviteiten te organiseren

gezondheid.

Woensdag 3 februari
15.00 - 17.00 uur en 19.00 - 20.30 uur

leidinggeven en organiseren. Je beweegt ook zelf, denk aan

TECHNIEK & ONDERHOUD

activiteiten als golf, waterpolo en gps-tochten. Na het behalen

Heb jij passie voor techniek? Dan zit je bij deze nieuwe bo-

INSCHRIJVEN

van je diploma kun je doorstromen naar de mbo-richtingen

venbouwopleiding, die wij samen met Lentiz | LIFE College in

sociaal-pedagogisch werk, onderwijsassistent, outdoor activi-

Schiedam aanbieden, meer dan goed! We leiden je op voor

ties, sport & bewegen, beveiliging, politie, defensie en sport

allerlei gebieden van de techniek. Je krijgt veel praktijkles in

& recreatie.

de Lentiz-techniekhal. Denk aan installatietechniek, elektro-

en te begeleiden? Tijdens deze opleiding leer je les- en

Maandag 22 maart t/m vrijdag 26 maart van 15.00 - 17.00 uur
Vanaf maandag 4 januari 2021 is alle informatie over de
inschrijving en onze toelatingsprocedure te vinden op
www.geuzencollege.nl

techniek, tweewielertechniek, metaal bewerken, booglassen

MARKETING & ONDERNEMEN

en robotica. Maar je bent ook in de praktijk bezig met een

Werk jij graag zelfstandig? Vind jij het ook leuk om veel

tweewekelijkse bedrijfsstage. Er bestaat ook de mogelijkheid

contacten met het bedrijfsleven te hebben? In deze opleiding

om het officiële veiligheidscertificaat VCA te behalen.

komen alle basisvaardigheden van marketing en ondernemen
aan bod. We leren je wat je nodig hebt om een eigen bedrijf

LWT/ENTREEOPLEIDING

op te starten en draaiende te houden. Als je zelf verantwoor-

Ben jij een echte doener? Heb jij extra begeleiding nodig die

delijkheid kan nemen én goed kan samenwerken, dan is dit

is gericht op jouw persoonlijke ontwikkeling? In het

de opleiding voor jou!

lwt/entreetraject word je met persoonlijke aandacht en in een

Jongeren zijn de toekomst! Om gezond te
leven is het belangrijk dat jij ook op school
gezond kan eten en drinken. Jij brengt hier
namelijk een groot deel van je tijd door. In
onze gezonde schoolkantine kun je lekkere
en gezonde broodjes kopen. In de winter is er
gratis fruit. Zo ervaar je dat gezond eten heel lekker
en gewoon is en helpen wij je bij het ontwikkelen van een
gezond eetpatroon.

veilige omgeving voorbereid op het mbo. Je krijgt een be-

HORECA & COMMERCIE

perkt aantal vakken, aangevuld met een beroepsprogramma

Zou jij het leuk vinden om op school in een echt restaurant

en meer beroepspraktijk (stage). Je diploma behaal je aan het

mee te draaien? Bij Horeca & Commercie kan dat. In ons

einde van het vmbo of binnen het mbo 1, dat wij in samen-

Restaurant LEF! ben je echt onderdeel van het team. Je kookt,

werking met Lentiz | LIFE College in Schiedam aanbieden.

serveert en ontvangt de gasten. We leren je samenwerken,

Hierna kan je bijvoorbeeld doorstromen naar mbo 2.

organiseren en plannen van activiteiten. Bovendien leer je wat

ONDERBOUW
locatie Holy

ONDERBOUW
locatie West

Het Geuzencollege is een veelzijdige en ondernemende school. Een school waar heel
veel gebeurt, met oog voor elkaar en voor de leerling. We gaan op een persoonlijke en
betrokken manier met elkaar om en dit zie je ook terug in ons onderwijs. Met twee locaties voor de onderbouw en een bovenbouwlocatie, zijn we een kleinschalige school, met volop keuzemogelijkheden, zowel in de onderbouw als in de bovenbouw.
Bovendien hebben we heel goede eindexamenresultaten!
Aan de Hoogstraat in Vlaardingen hebben we onze eigen winkel ‘Lokaal97’ en op school ons restaurant ‘LEF!’. Op onze school
beleef je het verschil. Wij zijn dan ook heel blij en trots dat we al zeven jaar achter elkaar van de minister het predicaat Excellente
School mogen voeren!
Kom eens kijken bij ons op school en neem je ouders mee! Praat met onze medewerkers en vooral met onze leerlingen en vraag
maar eens naar de dingen waar we trots op zijn. Kijk om je heen en proef de sfeer. Je bent welkom, ook buiten de Open Dagen om.

Esther Harmsen, directeur Lentiz | Geuzencollege

er verder nodig is om een bedrijf te runnen, zoals het bijhouden van een boekhouding en het verzinnen van marketingactiviteiten. Gastvrijheid staat bovenaan in deze opleiding. Wij

Lees snel
verder!

heten je van harte welkom!

Willem de Zwijgerlaan 230
3136 AX Vlaardingen
T (010) 474 27 50

OPEN DAG: woensdag 3 februari van 15.00 - 17.00 uur en van 19.00 - 20.30 uur

Arij Koplaan 3c
3132 AA Vlaardingen
T (010) 445 31 28

Leren doe je niet alleen in de klas maar eigenlijk overal. Daar heb je vaak een computer bij nodig. Gelukkig hebben wij op school
veel computers waarmee je kunt werken en
bijna al onze lokalen hebben een digitaal
schoolbord. Natuurlijk speelt digitaal leren
ook een rol in het “gewone” leren. Bij het
vak digitale vaardigheden leren we je onder
andere hoe je presentaties kunt maken en
mediawijs wordt.

Elke klas krijgt begeleiding van een mentor die ook
een deel van de lessen geeft. Zo heb je met maar een

...in een klein gebouw en
altijd bij jou in de buurt!

paar verschillende leraren in de school te maken en is

Locatie
West

Leren doe je het beste op een school waar je het naar je zin hebt.

de overgang van de basisschool naar het voortgezet
onderwijs een minder grote stap. Je kunt voor veel
dingen bij je mentor terecht en hij of zij houdt in de
gaten of jij het op school wel naar je zin hebt. De

Daarom maken wij op het Geuzencollege de lessen tot een uitdaging.

mentor volgt jouw studieresultaten, bespreekt die

Zo halen wij samen het beste uit jou! Onze onderbouw vind je op twee

met jou en je ouders/verzorgers en is jullie eerste

locaties waar jij je snel thuis zal voelen.

contactpersoon. In de lwo+ klas is de mentor ook

• Geuzencollege, locatie West aan de Arij Koplaan 3c
• Geuzencollege, locatie Holy aan de Willem de
Zwijgerlaan 230

Sommige leerlingen hebben meer ondersteuning nodig bij leren dan andere leerlingen.
Door middel van leerwegondersteuning helpen we je een diploma te behalen op een voor
jou zo hoog mogelijk niveau. De onderwijsactiviteiten zijn erop gericht om jou te ondersteunen tijdens de lessen en je te helpen met leren. De lwo-klassen maken wij op onze
school expres niet zo groot (16 tot 18 leerlingen). Je krijgt les van een kleine groep vaste
docenten en van alle lesuren zijn er twee speciaal voor leerlingen met leerwegondersteuning. In deze uren werken verschillende gespecialiseerde mensen
samen aan jouw begeleiding, zodat jij het beste uit jezelf kunt halen.

jouw groepsdocent van wie je bijna alle vakken krijgt.
Elke leerling beschikt over eigen kwaliteiten en talenten. Op
onze school willen we onze leerlingen de kans geven deze te

In beide gebouwen heerst een fijne sfeer en wordt op een eigentijdse

laten zien en verder te ontwikkelen.

manier les gegeven. We houden de school ook leuk door naast de
‘gewone’ lessen te werken en leren tijdens projecten en culturele en

Elke mentor geeft ook een Geuzenuur. Misschien is

kunstzinnige activiteiten die zowel binnen als buiten de school plaats-

dat wel het belangrijkste lesuur van allemaal!

vinden.

Zoek je een school waar je niet alleen in de lessen je talenten kan laten
zien, maar ook daarbuiten? Dan ben je bij ons van harte welkom!
We bieden alle leerwegen van het vmbo aan: de theoretische
leerweg (mavo), de gemengde leerweg, de kaderberoepsgerichte
en de basisberoepsgerichte leerweg. In alle leerwegen bieden we
de mogelijkheid van leerwegondersteuning (lwo).

Op donderdagmiddag kun je deel uitmaken van de Sportklas,
Kunstklas, Techniekklas of Muziekklas. Deze speciale klassen

In deze lessen leer je hoe je kunt omgaan met andere

draaien in zes perioden een leuk programma, waaraan je tegen

mensen en je eigen gevoelens: verliefdheid, verdriet,

een bijdrage van je ouder(s)/verzorger(s) kunt deelnemen.

blijdschap en hoe zeg je wat je voelt.
We hebben het ook over faalangst, omgaan met

Op deze manier maak je al in de onderbouw kennis met de

boosheid, lichaamstaal, de klas, jou, hoe je het beste

verschillende opleidingen die we bieden in klas 3 en 4. We

kunt leren, keuzes maken en wat bij jou past.

hebben daar de volgende programma’s: Zorg & Welzijn, Sport
& Welzijn, Marketing & Ondernemen, Horeca & Commercie,

Op het Geuzencollege leren we op allerlei manieren. Bijna elke donder-

Lifestyle & Multimedia en Techniek & Onderhoud. Meedoen

dagmiddag organiseren we verschillende sportieve, creatieve en culturele
Als je extra ondersteuning nodig hebt en dit advies ook hebt van Steunpunt Onderwijs,

activiteiten. Tijdens deze middagen kun je zien dat er bij ons op school
veel ‘talentiz’!

Elke klas heeft een aantal flexuren waarin je zelfstandig werkt of extra hulp krijgt als dat nodig is.
In die tijd ben je bezig met projecten, bijzondere

Locatie
Holy

Wil jij met je eigen ogen zien hoe het
bij ons op school is?
Kom dan kijken op onze Open Dag!

taken of huiswerk.

kom je in de LWO+ klas. Daar zitten maximaal vijftien leerlingen in. Jouw mentor is ook
jouw groepsdocent en geeft les in bijna alle vakken. Alleen de vakken gym, techniek,
beeldende vorming en muziek worden door andere docenten gegeven. Je krijgt extra
begeleiding in onderwijs. Maar ook aan je persoonlijke ontwikkeling besteden we
veel aandacht. De mensen die jou daarin begeleiden zijn daarvoor goed opgeleid.
Het meest belangrijk vinden we dat jij succeservaringen opdoet, waardoor je meer

aan de activiteiten helpt je straks ook bij het maken van een
goede keuze voor de opleiding die je na het tweede leerjaar
gaat volgen.
Het is dus zinvol en nuttig, maar de belangrijkste reden om mee
te doen aan het donderdagmiddagprogramma is dat het vooral
heel erg leuk en gezellig is!

zelfvertrouwen opbouwt. Want dat heb je nodig om goed te kunnen presteren en om
uiteindelijk je vmbo-diploma te behalen in klas 4.
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