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Een nieuwe
school, een
nieuw begin

Maak kennis met
Aeres VMBO Emmeloord

Groen, gezellig en
persoonlijk
Je bent bijna klaar met de basisschool. Tijd om een
leuke middelbare school te kiezen! Ben je graag
buiten, houd je van dieren, vind je het leuk om
met food bezig te zijn of ben je benieuwd naar de
groene wereld om jou heen? Dan is Aeres VMBO
Emmeloord dé school voor jou. Een nieuwe school
is best spannend, maar hier is het persoonlijk en
veilig. Iedereen kent elkaar en de sfeer is gezellig.
Je maakt zó nieuwe vrienden.
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Respect voor de
wereld om je heen
Aeres VMBO Emmeloord is een vmbo-school
met een groen profiel. Je krijgt dezelfde
vakken als op andere vmbo-scholen, zoals
Nederlands en wiskunde. Het verschil is dat je
ook het profielvak Groen volgt. In die vakken
maak je kennis met de groene wereld om je
heen. Je leert hoe belangrijk een groene
toekomst is. Daarnaast leer je met veel
zelfvertrouwen zorgen voor alles wat groeit en
bloeit.

Veel leuke dingen doen

School moet natuurlijk ook leuk zijn! Onze
leerlingen doen daarom veel leuke dingen. Wat
denk je van schoolfeesten en schoolreisjes? En
van sporttoernooien en vakwedstrijden? Op
Facebook en Instagram zie je wat er nog meer
voor leuks gebeurt op school.

‘Ik heb dyslexie en daarom krijg ik extra
begeleiding op school. Ik vind het leuk
om met mijn handen te werken, dus de
praktijkvakken zijn mijn favoriet.’
Willem Roos, tweede leerjaar
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Leren door zelf te doen

Ben je graag lekker praktisch bezig? Mooi! De
vakken in het profielvak Groen draaien namelijk
om de praktijk. Op school is er een keuken,
dierenverblijf, technieklokaal en een kas vol
planten. Daar ga je zelf aan de slag met
dierverzorging, planten, techniek en foodlessen.
Want door te doen, leer je het snelst.

‘De sfeer vind ik hier veel fijner dan
op andere scholen. Het is niet zo’n
grote school en daardoor is het niet
te druk.’ Natasja van Wijk, tweede leerjaar
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Meer weten? Kijk op
www.aeresvmbo-emmeloord.nl!

Kies zelf je keuzevakken
De eerste twee leerjaren volg je algemene
vakken en het profielvak Groen. Vanaf leerjaar 3
kies je ook beroepsgerichte keuzevakken. In de
richting Groen, maar ook in andere richtingen. Je
kunt kiezen uit deze vakken:
ŉ¢ ¢
ŉ¢¤¥£
ŉ¢£¤
ŉ¤
ŉ¤¥¥¢¢
ŉ§
ŉ¢¦¢¦¤©
ŉ¥
ŉ¢ª¢
ŉ ¤¥¦¢
Hoeveel keuzevakken je kiest, hangt af van
de leerweg die je volgt.
Op www.aeresvmbo-emmeloord lees je meer
over de vmbo leerwegen.

Leren door te doen.
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‘De sfeer op school is relaxed en ik
voelde me hier al snel thuis. Je leert
hier heel snel mensen kennen.’
Maarten Sloot, vierde leerjaar

Zo wordt leren
makkelijker!

Veel persoonlijke
aandacht

Op school werken we in leerdomeinen. Dat
betekent dat je bij wiskunde leert over het
bepalen van eenheden. In de lessen dier pas je
dat toe in het bepalen van de hoeveelheid voer
voor de dieren. Dat helpt, want zo begrijp je de
lesstof beter. Wat je leert, kun je ook nog eens
beter gebruiken in de praktijk.

Natuurlijk wil je een fijne schooltijd mét
goede resultaten! Daarom krijg je veel
persoonlijke aandacht. Elk schooljaar krijg
je een mentor. Je kunt altijd terecht bij je
mentor voor vragen of begeleiding.
Bijvoorbeeld als je extra hulp nodig hebt bij
het maken van huiswerk.

Aeres Emmeloord biedt drie niveau’s aan:
BB - KB - G(T)L
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Excellentieprogramma

Binnen de school is veel aandacht voor
talentontwikkeling. Zo hebben wij een
excellentieprogramma wiskunde, speciaal voor
de wiskundeliefhebbers van vmbo. Dit unieke
driejarige programma is voor alle niveau’s vmbo.
Verzorg je graag dieren, dan is er misschien wel
een plekje in het dierexpert team van de school.

‘Dierverzorging en ICT zijn mijn
favoriete vakken. Heel verschillend,
maar allebei leuk. Dat is het fijne van
deze school: je kunt straks nog alle
kanten op.’ Levi, tweede leerjaar

Wil je verder leren?

De vmbo-opleiding duurt vier jaar. Als je je
diploma hebt gehaald, kun je makkelijk doorleren. Je kunt bijvoorbeeld een mbo-opleiding
gaan volgen. Met het profiel Groen kun je alle
kanten op. Aeres Emmeloord heeft ook een mbo
afdeling. Die is in hetzelfde gebouw als vmbo.
Je kunt na jouw vmbo daar een opleiding doen.
Natuurlijk kun je ook naar alle ander mboopleidingen.
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