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2903 ER Capelle aan den IJssel
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Het IJsselcollege is onderdeel van BLICK op onderwijs. Onze stichting
heeft deze middelbare school, 8 reguliere scholen in Capelle en Krimpen
aan den IJssel, en 1 school voor speciaal basisonderwijs in Capelle aan
den IJssel. De missie van BLICK op onderwijs is: “een gelukkig kind op
een fantastische school.”

www.blickoponderwijs.nl
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Pelikaanweg 1
2903 ER Capelle aan den IJssel

OBS DE CATAMARAN
085 105 02 00
MariaTDanneelserf
22–24
2907 BD Capelle aan den IJssel
www.ijsselcollege.nl
T 010 451 23 36

WELKOM OP ONZE SCHOOL!
Het IJsselcollege heeft bijna alle vormen van voortgezet onderwijs in
huis: vmbo, mavo, havo, vwo en praktijkonderwijs*
Op het IJsselcollege willen wij graag dat elke leerling zichzelf
kan zijn binnen een veilige leeromgeving. Er is aandacht voor
persoonlijke ontwikkeling en ondersteuning.
Zo leren leerlingen op welke manier zij het beste leren en kunnen ze
hun talenten ontwikkelen. De leerlingen leren verantwoordelijkheid
nemen voor hun eigen werk en handelen. In combinatie met de juiste
aandacht, ontwikkelen onze leerlingen kennis, vaardigheden en
zelfvertrouwen, die nodig zijn voor nu en hun toekomst.
Wij streven ernaar dat elke leerling gediplomeerd de school verlaat.
Om dit te kunnen bereiken werken wij samen in een team van
professionals en vinden wij het belangrijk dat ouders betrokken zijn.

VMBO-BASIS & KADER
De vmbo-leerlingen van nu gaan de motor vormen van onze economie.
Op het IJsselcollege leggen we de basis voor een beroepsopleiding, die
kan worden afgerond in het mbo.
Het vmbo kent twee leerwegen:
• de basisberoepsgerichte leerweg met toegang tot mbo 2;
• de kaderberoepsgerichte leerweg met toegang tot mbo 3/4.
Binnen beide leerwegen bieden we de volgende profielen aan:

* Informatie over het praktijkonderwijs is te vinden op www.ijsselcollege.nl
PRODUCEREN, INSTALLEREN
EN ENERGIE

MOBILITEIT
EN TRANSPORT

MAVO, HAVO EN VWO
Op het IJsselcollege kun je op een unieke manier je mavo-, havo- of vwodiploma behalen.
Zelf de regie over hoe en wat je leert
Samen met je mentor en de vakdocenten wordt er elke dag gepland en
bepaald aan welke leerdoelen je werkt. Bijvoorbeeld, heb je wiskunde en
is je werk af, dan ga je zelfstandig werken aan een ander vak.
We werken voor elk vak met een studiewijzer, waarbij opdrachten op de
laptop gemaakt worden. Zo wordt het mogelijk om voor elk vak op je eigen
niveau te werken. In overleg met je docent
bepaal je of je het basisprogramma, het
ondersteuningsprogramma of het verrijkende
programma volgt.
21e-eeuwse vaardigheden
Niet alleen kennis, maar ook 21e-eeuwse
vaardigheden zijn belangrijk om goed
voorbereid te zijn op je toekomst. Je
ontwikkelt vaardigheden als presenteren,
samenwerken, communiceren, problemen
oplossen, creatief denken, informatie
verzamelen en digitale geletterdheid.

21e-EEUWSE
VAARDIGHEDEN

IJsselwijs – jouw uitdaging
Je kiest een project. Dat kan echt van alles
zijn: leren programmeren, taarten bakken,
modeontwerpen, ondernemen, organiseren
van een goede-doelenactie enzovoort.
Alles wat je hebt geleerd verzamel je in jouw
eigen portfolio.

ZORG
EN WELZIJN

HORECA, BAKKERIJ
EN RESTAURANT

‘De docenten
helpen je hier op
school, je werkt
echt samen.’
DIENSTVERLENING
EN PRODUCTEN

Ondersteuningsteam
Het IJsselcollege heeft een ervaren en
professioneel ondersteuningsteam.
Dit team heeft veel expertise op het
gebied van diverse leerproblematieken
en sociaal-emotionele problemen.
Het ondersteuningsteam bestaat onder
andere uit: een ondersteuningscoördinator,
leerlingbegeleider, begeleider passend
onderwijs, schoolmaatschappelijk werker,
en een jeugdverpleegkundige. Indien nodig
kan ook het expertisecentrum van de
stichting ingeschakeld worden.

IJSSELWIJS

ONDERSTEUNINGSTEAM

