Wij vertellen onze leerlingen: jouw keuze werkt!
Ben jij iemand die graag op een kleine school en in een beroepsomgeving lesgeeft? Dan zijn
wij op zoek naar jou!
Het Cburg College is een kleine en gezellige vmbo-school op Zeeburgereiland. In maart
2018 hebben wij de deuren geopend van ons prachtige schoolgebouw!
Door onze ruime keuze aan profielen, keuzevakken en excellentieprogramma’s kunnen
leerlingen alle kanten uit. Zo kunnen ze kiezen uit drie profielen: Media, Vormgeving & ICT,
Economie & Ondernemen en Dienstverlening & Producten, maar liefst twaalf keuzevakken
en nog eens drie excellentieprogramma’s (sport, kunst en media).
Samenwerken, overleggen, presenteren en het gebruiken van
moderne media, zijn bij ons belangrijke vaardigheden. Klassikale
lessen, groepswerk, computeronderwijs en projecten wisselen elkaar
af. Onze docenten zijn breed inzetbaar, werken veel samen en kiezen
bewust voor de doelgroep. Binnen de lessen staat het gebruik van
nieuwe media centraal. Je maakt bijvoorbeeld gebruik van internet
tijdens de lessen, door YouTube en/of andere computerprogramma’s
die bij de lesmethode passen te gebruiken.
Leerlingen leren welke waarden voor hen belangrijk zijn en welke normen hierbij horen. Het
leren door te doen heeft bij ons op school een duidelijke plek. Ondernemende competenties
ontwikkelen de leerlingen binnen de verscheidene projecten (producerend leren). Sociale
vaardigheden leren we aan en oefenen we in de projecten en andere schoolactiviteiten.
We investeren veel tijd in de begeleiding van onze leerlingen.
Onze leerlingen hebben regelmatig een gesprek met hun
loopbaancoach. Tijdens dit gesprek wordt gesproken over hun
ervaringen en kwaliteiten. Zo volgen we de ontwikkeling van elke
leerling en bereiden we ze goed voor op de keuze van een
vervolgopleiding. Deze ontwikkeling wordt bijgehouden en
beschreven in een elektronisch portfolio. Onze docenten weten
wat het bedrijfsleven vraagt van aankomende medewerkers en
passen dit toe in zowel de theorie- als de praktijklessen.
Wij zijn een kleinschalige school, dit betekent dat iedereen elkaar kent. Er heerst een prettige
leeromgeving. Wij vinden het belangrijk dat onze docenten een goede band hebben met de
leerlingen en daarin willen investeren.
Meer informatie over de school?
Bekijk onze website: www.cburgcollege.nl
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