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Beste leerlingen van groep 8  
en jullie ouders/verzorgers,
Dit wordt een heel belangrijk en spannend jaar voor je, 
want je gaat na 8 jaar basisschool een nieuwe school 
kiezen! Het is belangrijk omdat de school goed bij je 
moet passen. Het is ook spannend, want het gaat in het 
voortgezet onderwijs anders dan je op je basisschool 
gewend bent.

Je kiest natuurlijk samen met je ouders/verzorgers een nieuwe school, 

maar kiezen is niet altijd makkelijk. Daarom helpen we jou daar natuurlijk 

bij. Bijvoorbeeld door zo’n folder te maken als deze, waar informatie in 

staat die je helpt om te kiezen. Zo zie je wat de verschillen zijn tussen de 

scholen. Onze school, SKILLS vmbo, is klein, maar heeft een heel groot 

aanbod waaruit je kunt kiezen. Daar lees je in deze folder meer over.

Eigenlijk zouden we nog veel meer over onze school willen vertellen,  

maar dan zou deze folder een dik boek worden! Daarom nodigen we  

jou en je ouders graag uit om zelf te komen kijken op ons Open Huis  

op vrijdag 10 februari 2023.

Dan kun je zien wat we allemaal te bieden hebben en kun je de  

sfeer proeven. Je bent van harte welkom!

Wat maakt onze  
school zo bijzonder?
+  Persoonlijke aandacht  

 en individuele benadering

+ Tweejarige brugklasperiode

+  Blended Learning

+ Themaklassen in de onderbouw

 (horeca, sport of techniek)

+ Breedste aanbod in VMBO profielen: 

 Bouwen, Wonen & Interieur 

 Economie & Ondernemen 

 Horeca, Bakkerij & Recreatie

  Produceren, Installeren & Energie

 Zorg & Welzijn

+ Ruime ondersteuningsmogelijkhedenHet team van  
SKILLS vmbo
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Ook al weet je het 

misschien zelf nog niet, wij 

hebben het allang gezien.

Wat in je zit, waar je blij 

van wordt. Waar je voor 

wilt gaan.

Jouw skills vormen de 

basis voor wat je straks 

gaat doen. Wij gaan 

zorgen dat je ervaart 

wat je leuk vindt en waar 

je goed in bent. Met je 

koppie of met je handen. 

Technisch, creatief, 

verzorgend of gastvrij.

Bij ons leer je doen.

Aanpakken. Handen uit de 

mouwen, vakmannen en

vakvrouwen: laat zien 

wat je kan. Want jullie zijn 

onmisbaar.

Wat zijn jouw skills?



De onderbouw bestaat uit een tweejarige 

brugperiode waarin leerlingen in heterogene 

groepen met basis- of kaderadvies bij elkaar in 

de klas zitten. Aan het einde van de tweede klas 

vervolgen de leerlingen hun weg op het niveau 

dat bij hen past. Alle leerlingen op SKILLS vmbo 

krijgen en werken met een agenda. Tijdens 

de mentorlessen leer je te werken met het 6 

stappenplan en maak je oefeningen. Je leert hoe je 

huiswerk plant en organiseert zodat je op een fijne 

manier huiswerk kunt maken. Zo krijg je overzicht 

en ga je gemotiveerder en effectiever werken!

Ons onderwijs!
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Onze leerlingen leren hoofdzakelijk door te ervaren. En dat doen  

ze met plezier. Onze vindingrijke benadering zorgt ervoor dat we altijd met 

de juiste aanpak komen om leerlingen en medewerkers te laten groeien. 

Met die benadering leren we leerlingen tot een bedachtzame uitwerking te 

komen. Dat is soms even bikkelen. Maar we doen het samen. We bieden alle 

mogelijkheden voor een goed toekomstperspectief.

Wij geloven dat een individuele benadering de beste  

manier is om vaardigheden te ontwikkelen.

We beginnen met een leeg vel. En kijken wat bij jou past.  

We zijn alert, luisteren goed en hebben oog voor elkaar.  

We bieden goede praktische uitleg en leren door veel te 

doen. We dagen je uit, maar zorgen tegelijkertijd dat je  

je thuis voelt.

Wij bieden vijf profielen met toekomstperspectief.  

We leiden je op voor een mooie baan of  

nieuwe studie.
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Doen staat bij ons centraal. Niet zonder te denken. We werken samen,  
genieten van elkaars talenten en komen tot doordachte uitwerkingen,  
aanpakken of leermethodes. Dát is onze manier van werken.

Op SKILLS vmbo bieden wij twee niveaus aan: basis- en kaderberoepsgericht onderwijs.

Aandacht voor leren!



Themaklassen
altijd iets voor jouw SKILLS

Horecaklas 

Voor leerlingen die graag in de keuken staan, lekkere broden 
bakken of gasten serveren, is er een speciale horecaklas.  
Naast de lesuren verzorging (waar deels ook koken in zit)  
krijgen deze leerlingen drie verschillende lesuren horeca extra: 
Keuken, Bakkerij en Gastheerschap.

Sportklas
Actieve en sportieve leerlingen kunnen in leerjaar 1 kiezen 

voor de sportklas. Dit betekent in totaal vijf lesuren sport 
per week met o.a. sportclinics en gastlessen. 
 
Vakcollege Techniek 
Het Vakcollege Techniek kun je kiezen in leerjaar  
1 en 2 en is speciaal bedoeld voor jongens en meisjes  
die geïnteresseerd zijn in techniek en later in  
technische beroepen willen gaan werken.

In de bovenbouw van SKILLS vmbo volgt elke leerling een 
beroepsgericht profiel waarin zij zich oriënteren op mogelijke 
vervolgopleidingen en het werk dat ze uiteindelijk willen doen.

Elk profiel bestaat uit drie delen die nauw met elkaar zijn 
verbonden. In het gemeenschappelijk deel zijn de vakken voor 
alle profielen hetzelfde. Dit zijn de vakken: Nederlands, Engels, 
Maatschappijleer, Lichamelijke Opvoeding en CKV. 

De vakken in het profieldeel hangen samen met het 
beroepsgerichte profiel dat de leerling heeft gekozen. Voorbeeld 
bij het profiel Bouwen, Wonen en Interieur horen de vakken: 
Wiskunde, Natuur en Scheikunde (NaSk1) en het profielvak.  
Het profielvak is een combinatie van theorie en praktijk. 

In het vrije deel kiezen leerlingen vier beroepsgerichte 
keuzevakken die passen bij het profiel en/of interesses.  

SKILLS vmbo biedt 5 profielen aan waaruit een leerling kan kiezen:

Bouwen, Wonen & Interieur   (BWI)
Economie & Ondernemen       (E&O)
Horeca, Bakkerij & Recreatie  (HBR)
Produceren, Installeren & Energie (PIE)
Zorg & Welzijn    (Z&W)
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Vijf profielen  
met toekomstperspectief!

Naast de reguliere klassen hebben we op SKILLS vmbo ook 3 themaklassen.  
Als je hier voor kiest krijg je al lekker veel praktische vakken.
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Op onze school is leren natuurlijk heel 
belangrijk. Wij weten dat je het beste leert als je 
je prettig en veilig voelt, maar we weten ook dat 
dit niet altijd vanzelf gaat.

Onze ondersteuning is bedoeld je te helpen bij de vragen: 

wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?

Voor ons is daarbij de samenwerking met je ouders/

verzorgers heel belangrijk: we noemen dat de gouden 

driehoek: leerling, ouder, school. Een paar keer per jaar 

vinden er gesprekken plaats  

binnen deze driehoek.

De toekomst is nu! Maak spelenderwijs kennis met 
de techniek en technologie van vandaag en morgen 
in ons splinternieuw ingericht Kennemer Techlab. 
Robotica, Virtual Reality, Augmented Reality, 3D en 
laser. Verwonder je en laat je uitdagen om met de 
nieuwste technologieën innovatief en creatief aan de 
slag te gaan. 

Het Techlab ondersteunt de docenten van SKILLS vmbo,  

basisscholen en scholen in de omgeving door het verzorgen  

van lessen in een uitdagende leeromgeving van 300m2.Te
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Kennismaken?
Ben je nieuwsgierig geworden naar SKILLS vmbo  
en wil je het wel eens echt zelf ervaren? Er zijn tal van 
mogelijkheden om ons te leren kennen. Kijk vooral op 
CHECKJOUWSKILLS.NL voor de actuele data en tijden! 

Bakfietsproject en andere techniekprojecten! 
Onze techniekmeester komt met zijn bakfiets het hele jaar door bij 

verschillende basisscholen en geeft technieklessen. Natuurlijk ben je met 

jouw klas ook welkom bij ons op school voor andere techniekprojecten. 

Neem ook eens een kijkje in ons splinternieuwe Techlab:  

KENNEMERTECHLAB.NL

Doe-middag techniek, sport en horeca
Zit jij in groep 7 of 8 en vind jij het leuk om eens mee te doen 

met onze praktische vakken? Kom dan koken, bakken, zagen, 

installeren of sporten en schrijf je in voor de doe-middagen. 

Informatieavond
Op deze avond geven wij jou samen met je ouders  

informatie over onze school en laten we je al onze  

rijk uitgeruste praktijklokalen zien. 

Kennismakingslesjes 
Samen met je klasgenoten uit groep 8 kom je kennismaken  

op onze school en volg je diverse lessen. Komt jouw school niet 

kennismaken, maar wil je dit wel graag? Kijk dan op  

onze website wanneer je kunt aansluiten. 

Open huis
Volg samen met je ouders de online open dag om alvast alle weetjes te horen 

over onze school. Kom daarna samen met je ouders naar onze school en 

ontdek hoe onze lessen eruitzien, welke themaklassen wij hebben en uit welke 

beroepsprofielen je allemaal kunt kiezen. Bovendien valt er van alles te zien, 

horen, proeven en voelen!

http://www.kennemertechlab.nl


Open Huis 
Vrijdag 10 februari  

16:00 – 21:00 
 

Online  
open huis 

Dinsdag 7 februari  
19:00 – 21:00

MEER INFO OP CHECKJOUWSKILLS.NL


