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overtref jezelf, verbaas jezelfvmbo BB KB GL

www.veenoord.info
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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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Veenoord is een vmbo voor sport&lifestyle waar je wordt uitgedaagd om je 

grenzen te verleggen en skills te ontwikkelen. Je gaat aan de slag met thema’s 

als sport, gezondheid en voeding maar ook met design en nieuwe media. 

Kies voor de Sportklas of Lifestyleklas!

Volgens de Veenoord-methode werk je vier jaar lang aan challenges en 

persoonlijke doelen. Je volgt een eigen leerroute en doet vakken op een hoger 

niveau. Zo ben je naast het opdoen van kennis, voortdurend bezig met je skills. 

Na vier leuke leerzame jaren ben jij klaar om te slagen op het mbo!

 

Heb jij een schooladvies BBL, KBL of GL?   

Kom naar Veenoord! 

#school4sport&lifestyle
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Sportklas (sport-leerlijn)

Alle leerlingen krijgen vier uur sport en 
bewegen in de week. Kies je voor de 
sportklas dan hebben we een interes-
sant extra programma voor jou. Je gaat 
aan de slag met een gevarieerd aanbod 
van turnen tot boksen en van mountain-
biken tot snowboarden. En je doet mee 
aan sporttoernooien. 

Naast het sporten zelf ben je ook 
bezig met sport & voeding, eerste hulp 
verlenen (EHBO) en sport & organisatie. 
Volg je vier jaar lang de sport-leerlijn, 
dan is de kans groot dat je kan doorstro-
men naar de opleiding Sport & Bewegen 
op het mbo.

#school4sport&lifestyle
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Kies je voor de Lifestyleklas dan 
is bewegen ook een belangrijk 
onderdeel van je lesprogramma. Je 
krijgt workshops streetdance en 
aerobics. Je ontvangt klanten in de 
beautysalon en bereidt gezonde 
maaltijden in de keuken.  
In de ontwerpstudio ga je aan de slag 
met fashion en design of kies je voor 
een multimedia-challenge. Je gaat 
op excursie om lifestyle in de echte 
wereld te ontdekken en maakt kennis 
met lifestyle-opleidingen op het 
MBO. 

 
Is lifestyle iets voor jou? Beleef het 
op Veenoord!

Lifestyleklas

#school4sport&lifestyle
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Veenoordrooster
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In de middag volg je skillsuren waar 
jouw skills centraal staan. Samen met 
klasgenoten voer je challenges uit: 
opdrachten waarin je producten of 
projecten bedenkt, maakt of uitvoert 
en presenteert voor ‘echte’ opdracht-
gevers. Word lid van de Sportcrew en 
organiseer evenementen voor de buurt,  
bedenk een gezonde snack en verkoop 
die in de Veenoord-foodtruck of maak 
een vlog over jouw challenge. Leven-
sechte opdrachten en jij bepaalt hoe het 
eindresultaat eruit zal zien!  

Elke les een challenge!

Dagelijks start je de dag samen met 
jouw klas en coach. Je plant de dag, 
bespreekt het nieuws en bereid je voor 
op de lessen die je gaat volgen. In de 
ochtend werk je vooral aan kennis-
vakken. Je krijgt op een afwisselende 
manier lessen van 45 minuten en de 
regie ligt vooral bij jou. Je eigen studie-
planners helpen je daarbij. Zo weet je 
precies wat je moet doen. 

Tijdens het maatwerkuur kies je zelf een 
vak waar je extra tijd aan wilt besteden. 
Je werkt op je eigen niveau en leert zelf 
keuzes maken.
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In de middag volg je skillsuren waar 
jouw skills centraal staan. Samen met 
klasgenoten voer je CHALLENGES uit: 
Opdrachten waarin je producten of 
projecten bedenkt, maakt of uitvoert 
en presenteert voor ‘echte’ opdrachtge-
vers.  
 
Word lid van de Sportcrew en organiseer 
evenementen voor de buurt, bedenk 
een gezonde snack en verkoop die in 
de Veenoord-foodtruck of maak een 
vlog over jouw challenge. Levensechte 
opdrachten en jij bepaalt hoe het eindre-
sultaat eruit zal zien! 
 
Op vrijdagmiddag check jijzelf of je alle 
taken voor de week hebt afgerond. 
Moet je nog iets afmaken of heb je extra 
uitleg nodig, dan zijn er docenten om je 
daarbij te helpen tijdens KWT,  
de keuzewerktijd-uren.
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Sport&Lifestyle 

Bewegen
Ondernemen
Media
Design
Gezondheid
Voeding
Beauty
Fashion

_
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Zorg&Welzijn 
Economie&Ondernemen 

Leerwerktraject 

Profielen
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In de onderbouw maak je tijdens 
de skillsuren al kennis met de 
beroepsprofielen die je vanaf klas 
3 gaat volgen. Je kan kiezen voor 
Zorg&Welzijn of voor Economie& 
Ondernemen. Je kunt jouw profiel 
ook volgen in het leerwerk traject. Je 
loopt twee dagen stage en gaat drie 
dagen naar school.

Bij Economie&Ondernemen ontwikkel 
jij jezelf in de richting van de handel, 
administratie en het winkelbedrijf. 
Je krijg vakken als marketing en 
boekhouden, je maakt samen met 
anderen een ondernemingsplan en je 
leert om gaan met de computer. 

Verder kiezen
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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.

Je brengt de theorie in praktijk tijdens 
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.

Een deel van je studieprogramma 
in de bovenbouw bestaat uit 
keuzevakken die je kiest uit een 
breed aanbod dat aansluit bij Sport& 
Lifestyle: webshop, mode & design, 
voeding en beweging, uiterlijke 
verzorging, marketing, wereldkeuken, 
sport&organisatie en nog veel meer.
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Infographic
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Infographic

Leerjaar 1

1

3
2

4

VAKKEN
STARTLESSEN
NEDERLANDS
WISKUNDE
ENGELS
MENS & MAATSCHAPIJ
MENS & NATUUR
SPORT & BEWEGEN
LIFESTYLE
MAATWERK
SKILLS

ECONOMIE & ONDERNEMEN
ZORG & WELZIJN

LEERWERKTRAJECT (LWT)

KEUZE VAKKEN

Onderbouw Bovenbouw Doorstromen

SECTOR KEUZE

Cito 0 Cito 1 Cito 2 Cito 3

START EXAMENTRAJECT

STAGE

VOORLOPIG
ADVIES 

KERNKLAS 1 KERNKLAS 2

INSTROOM 
MBO II + III + IV

DIPLOMA
PORTFOLIO

EXAMEN

 CHOACHING / CHALLENGES / SKILLS / STAGE / EXCURSIES / PORTFOLIO
MEDIA

ADVIES
BB / KB / GL

VOEDING  EVENEMENTEN DESIGN GEZONDHEID BEWEGEN

S P O R T K L A S   o f   L I F E S T Y L E K L A S
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Goede begeleiding is nodig om tot 
topprestaties te komen. Je wordt dan 
ook vier jaar lang begeleid door een 
eigen coach bij het volgen van jouw 
persoonlijke leerroute.

In het Startgesprek, begin september, 
stel je samen met je ouders en 
coach de doelen op voor het nieuwe 
schooljaar. Tijdens het Herfst – en 
Lentegesprek presenteer jij wat je 
de afgelopen periode hebt geleerd 
en stel je nieuwe doelen op voor de 
volgende periode. Elke twee weken 
heb je een 15 minutengesprek met je 
coach en bespreek je met elkaar hoe 
het gaat op school.

Coaching
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Bij alle gesprekken gaat het over 
resultaten en de ontwikkeling van 
je skills. Skills als samenwerken, 
zelfstandigheid en plannen heb je 
later nodig om te slagen op het mbo. 

Met een diploma op zak stroom je 
na vier jaar door naar het mbo. Het 
kiezen van een vervolgopleiding 
is lastig. Loopbaan – en 
beroepsoriëntatie is dan ook een 
belangrijk onderwerp waarover 
gesproken wordt tijdens de 
coachgesprekken.

Coaching
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Diploma&Portfolio       

Op Veenoord haal je een BBL-, KBL-, 
of GL-diploma. We dagen je uit om je 
schooladvies te verslaan. Als je goed 
bent in een vak krijg je de kans om 
er examen in te doen 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 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 digitaal portfolio bij waarin je 
bewijzen verzamelt van alles wat 
je geleerd hebt. In je portfolio vind 
je presentaties, stageverslagen, 
beoordelingen, foto- en 
videoverslagen en alle andere 
opdrachten die je hebt gemaakt. Je 
portfolio maakt jouw ontwikkeling 
zichtbaar voor jouzelf, ouders, 
docenten en je vervolgopleiding.
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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

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

Ale Wynia, locatiedirecteur 

Theo Peters, teamleider

Silvia König, schoolcontactpersoon

Veenoord 15

3079NH Rotterdam

Tel. 010-4832344

info@veenoord.info

www.veenoord.info

Postbus 9244

3007AE Rotterdam

Overtref jezelf, verbaas jezelf!

22 JANUARI
14.00-20.00 

OPEN DAG
10.00-14.00
15 FEBRUARI

Sport&Lifestyle challenges
Skillsmiddagen voor leerlingen van groep 7/8

14.00-16.00
27 november 2019 

29 januari, 19 februari, 11 maart 2020

 dagelijks Inschrijven 9.00 - 16.00


