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Op Veenoord heb jij de regie in handen!  

Je volgt je eigen persoonlijke leerroute en doet 

waar mogelijk vakken op een hoger niveau (BB/

KB/TL). Je leert eigen keuzes maken en zet 

prestaties neer waar je trots op kunt zijn. Je 

ontwikkelt je skills en vult je rugzak met kennis 

over Rotterdam, Nederland en de wereld. Wil jij 

straks slagen op het mbo en in de samenleving?  

Welkom op Veenoord! 
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Op Veenoord heb jij de regie in handen!  

Je volgt je eigen persoonlijke leerroute.  

Je doet waar mogelijk vakken op een hoger niveau (BB/KB/TL).  

Je leert eigen keuzes maken en zet prestaties neer waar je 

trots op kunt zijn. Je ontwikkelt je skills en vult je rugzak 

met kennis over Rotterdam, Nederland en de wereld.  

Wil jij straks slagen op het mbo en in de samenleving? 

  

Welkom op Veenoord! 
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Jij hebt de regie!

Je start elke dag samen met je coach 
en klas. Je plant de lesdag, doet het 
laatste huiswerk en maakt je klaar voor 
de andere lessen. In de ochtend werk 
je vooral aan kennisvakken. Je krijgt op 
een afwisselende manier lessen van 60 
minuten. Met behulp van studieplanners 
en in overleg met docenten werk je op 
je eigen niveau en leer je eigen keuzes 
maken. Jij hebt de regie!

In de middag is het tijd om te leren door 
te doen en krijg je de kans om je eigen 
skills te ontwikkelen. 
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Tijdens de skills-lessen doe je activitei-
ten die er écht toe doen. Denk aan het 
organiseren van een schoolfeest of het 
verzorgen van een diner voor bewoners 
uit de wijk. Leerlingen organiseren de 
school! Je maakt excursies en kunt een 
periode stagelopen. In de onderbouw 
kan je kiezen voor de Sportklas, Cultuur-
klas of Skillsklas. Je werkt aan je eigen 
ontwikkeling op een manier die bij jou 
past!  
 
Jij hebt de regie in handen!  
Op vrijdagmiddag hebben we Keuze-
werktijd (KWT) waarin je de weektaken 
kunt afronden. In overleg met je coach 
kies je vakken waar je nog extra tijd aan 
wilt besteden. 
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Profielen
 
Zorg & Welzijn 
Economie & Ondernemen 
Leerwerktraject
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Na de onderbouw kan je kiezen voor 
het profiel Economie & Ondernemen 
of Zorg & Welzijn.

Bij Economie & Ondernemen 
ontwikkel jij jezelf in de richting 
van de handel, administratie en 
het winkelbedrijf. Je krijgt vakken 
als marketing en boekhouden, je 
maakt samen met anderen een 
ondernemingsplan en je leert om 
gaan met de computer.  
 
Bij Zorg & Welzijn word je 
voorbereid op het werken 
met mensen van jong tot oud. 
Kinderopvang, ouderenzorg, koken en 
persoonlijke verzorging zijn thema’s 
waar jij je mee bezig houdt.

Kies je richting
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Je brengt de theorie in praktijk tijdens 
de verschillende stages die je gaat 
lopen. Je krijgt de kans om  kennis te 
maken met bedrijven en instellingen 
in Rotterdam en omstreken. Daar 
ervaar je hoe het er op de werkvloer 
aan toe gaat.

Binnen de profielen zijn er ook nog 
keuzevakken. Je kunt kiezen voor 
bijvoorbeeld Sport & Bewegen, 
Webshop of je volgt het vak 
Schoonheidsbehandeling. 

Je kunt er bovendien voor kiezen 
om  je diploma te halen binnen het 
Leerwerktraject. Je loopt dan twee 
dagen stage en gaat drie dagen naar 
school.  



_
8

Infographic
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Infographic
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Goede begeleiding is nodig om tot 
goede prestaties te komen. Je wordt 
dan ook vier jaar lang begeleid door 
een eigen coach bij het volgen van 
jouw persoonlijke leerroute.

Bij het begin van het jaar is er altijd 
het Startgesprek waarin jij samen 
met je ouders en coach doelen 
stelt voor het nieuwe jaar. Tijdens 
het Herfst – en Lentegesprek 
presenteer jij wat je de afgelopen 
periode hebt geleerd en gedaan. Ook 
nu stel je weer persoonlijke doelen op 
voor de komende periode. Elke twee 
weken heb je een 15 minutengesprek 
met je coach en bespreek je met 
elkaar hoe het gaat op school. Bij

Coaching
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Bij al deze gesprekken staan de 
skills van Veenoord centraal. Skills 
als samenwerken, zelfstandigheid 
en plannen heb je later nodig om 
te slagen op het mbo en in de 
maatschappij.   

Op Veenoord vinden wij het belangrijk 
dat de overgang van de basisschool 
naar de middelbare school zo 
gemakkelijk mogelijk is. Daarom 
krijg je in de onderbouw les van 
kerndocenten. Dit zijn docenten die 
lesgeven in verschillende vakken. 
Je krijgt dus het grootste gedeelte 
van de dag les van je kerndocent. Je 
kerndocent is je mentor en gelijk ook 
je coach. 

Coaching
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Diploma & Portfolio       

Op Veenoord kun je terecht voor 
een diploma basisberoepsgerichte 
leerweg en kaderberoepsgerichte 
leerweg. We dagen je wel uit om je 
schooladvies te verslaan. Als je goed 
bent in een bepaald vak kun je dat bij 
het examen afronden op een hoger 
niveau. Iets om trots op te zijn want 
voor dat vak kom je hoger uit dan 
het advies dat je mee kreeg van de 
basisschool!

Overtref jezelf, 
 
verbaas jezelf!

Je examen halen met mooie cijfers is 
natuurlijk heel belangrijk. We willen 
ook dat je een persoonlijke groei door 
maakt op een manier die bij jou past. 
Vanaf je eerste dag op Veenoord houd 
je een portfolio bij waarin je bewijzen 
verzamelt van alles wat je gemaakt 
en geleerd hebt. In je portfolio vind 
je presentaties, stageverslagen, 
boordelingen, foto- of videoverslagen 
en alle andere opdrachten die je hebt 
gemaakt. Je portfolio maakt jouw 
ontwikkeling zichtbaar voor jezelf, 
ouders, verzorgers en docenten.
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Diploma & Portfolio       
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Contact

Gerrit Jan Miedema, directeur

Theo Peters, locatie- en teamleider onderbouw

Ale Wynia, teamleider bovenbouw

Veenoord 15

3079NH Rotterdam

Tel. 010-4832344

info.ve@lmc-vo.nl

Postbus 9244

3007AE Rotterdam
Overtref jezelf, verbaas jezelf!

OPEN DAG   
23 JANUARI
14.00-20.00
Inloopmiddagen 13.45-16.00

12 december 2018, 6 & 20 februari 2019

Inschrijven 6 maart
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Contact

Gerrit Jan Miedema, directeur

Theo Peters, locatie- en teamleider onderbouw

Ale Wynia, teamleider bovenbouw

Silvia König, schoolcontactpersoon

Veenoord 15

3079NH Rotterdam

Tel. 010-4832344

info.ve@lmc-vo.nl

Postbus 9244

3007AE Rotterdam

Overtref jezelf, verbaas jezelf!

OPEN DAG   
23 JANUARI
14.00-20.00
Inloopmiddagen 14.15-16.00

12 december 2018, 6 & 20 februari 2019

Inschrijven 6 maart


