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OUDE EN NIEUWE VAKKEN
Bij ons op school geven we veel praktische vakken. Sommige vakken 
herken je van de basisschool. Andere zijn nieuw zoals koken, techniek, 
plant en dier. 

TROTS OP JEZELF
Zit je niet graag stil? Wil je graag dingen doen? Dan is deze school jouw 
plek. Een kleine school waar iedereen elkaar goed kent. Je zult je er snel 
thuis voelen. Ook jouw mentor helpt je hierbij. Samen kijken we naar wie 
je bent en wat je goed kunt.  We zorgen ervoor dat je jouw talenten kunt 
ontwikkelen. En echt trots op jezelf kan zijn.

BRUGKLAS
Je begint in een eenjarige brugklas. Na dit jaar wordt er besloten of jij 
de PRO-stroom het beste kunt gaan volgen, hierbij leiden we je op voor 
werk. Als jij het beste de PRO+-stroom kunt gaan volgen dan doe je bij 
ons op school de Entree-opleiding en stroom je na onze school door 
naar een MBO-2 opleiding of naar werk.

EEN ECHT DIPLOMA EN CERTIFICAAT
De school houdt bij hoe je jezelf ontwikkelt, dit is de basis voor het 
diploma Praktijkonderwijs. In het laatste jaar kies je een of twee 
specialisaties. Hiervoor doe je ook examen en krijg je een certificaat 
van school of de branche. 

“Het is oké wie je bent bij ons op school, 
ondanks je achtergrond en geloof.” 

‘De docenten hebben vertrouwen in 
mij ook als ik weleens een fout maak’

“De kookles is mijn favoriet. Ik wil later in een 
Surinaams restaurant werken.”



SAMEN MET VAKMENSEN
Je doet het natuurlijk niet alleen. Je krijgt les van echte vakmensen. En 
als je er klaar voor bent zorgen wij voor een stage waar je écht iets leert. 
Zo word je later ook een ster in je vak.

De Wiekslag

“Ik leer hier echt een vak!”   


