Voor leerlingen groep 7/8

Maak kennis met
Aeres VMBO Lelystad

Een nieuwe
school, een
nieuw begin

Groen, gezellig en
persoonlijk
Je bent bijna klaar met de basisschool. Tijd om bij
de leukste vmbo-school van Lelystad te komen
kijken! Ben je gek van dieren, planten, voeding of
techniek, dan is Aeres VMBO Lelystad de school
voor jou. Een nieuwe school is best spannend,
maar hier is het kleinschalig en kun je jezelf zijn.
Iedereen kent elkaar, de sfeer is goed en we doen
het hier samen.
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Respect voor de
wereld om je heen
Aeres VMBO Lelystad is een vmbo-groenschool. Je krijgt dezelfde vakken als op andere
vmbo-scholen, zoals Nederlands en wiskunde.
Het verschil is dat je ook het profielvak Groen
volgt. Natuur en milieu, gezonde voeding,
bewegen, techniek en duurzaamheid zijn
belangrijke onderwerpen. Je leert hoe
belangrijk een duurzame groene toekomst is.
Oók voor een stad als Lelystad. Daarnaast leer
je met veel zelfvertrouwen zorgen voor alles
wat groeit en bloeit. Je gaat met respect om
met de mensen, dieren en natuur om je heen.

Veel leuke dingen doen
School moet natuurlijk wél leuk zijn! Onze
leerlingen doen regelmatig leuke dingen buiten
de lessen. In de introductieweek krijg je samen
met alle ouders en docenten een bbq. Dit is
uniek! En wat denk je van watersportweken,
schoolfeesten, een werkweek naar Berlijn en
schoolreisjes? Regelmatig hebben we gastlessen,
zoals kickboksen, dans en djembé, of maken we
bij techniek grote bouwwerken met bamboe.
Vorig jaar zijn we dertiende geworden bij het
nationaal debat in Den Haag. Op Instagram
(@AeresVMBOLelystad) en Facebook
(@VMBOAeresLelystad) zie je wat er nog meer
voor leuks gebeurt in en om de school.

‘Ik wil later graag met dieren
gaan werken en op deze school
leer je ze verzorgen.’
Jesse, eerste leerjaar:
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Leren door zelf te doen

Ben je graag lekker praktisch bezig? De school
heeft een eigen gymzaal, dierenverblijven,
keukens, technieklokalen en een kas vol planten
en bloemen. Daar ga je zelf aan de slag met
dierverzorging, planten, techniek en kooklessen.
Want door te doen, leer je het snelst.

‘Je krijgt hier veel praktijkvakken en dat wisselt mooi af
met de theoretische vakken.’
Joanne, derde leerjaar

Kies zelf je keuzevakken
De eerste twee leerjaren volg je algemene vakken
en het profielvak Groen. Naast de groenvakken kun
je ook keuzevakken in andere richtingen kiezen:
• Houden van dieren.
• Bloemwerk.
• Voeding, hoe maak je het?
• Tuinontwerp en aanleg.
Hoeveel keuzevakken je kiest, hangt af van de
leerweg die je volgt. Hier lees je meer over de
vmbo-leerwegen: www.aeresvmbo-lelystad.nl.
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Zo wordt leren
makkelijker!
Naast vakken heeft onze school verschillende
leergebieden. Dat betekent dat de vakken
zijn samengevoegd in een leergebied. Een
voorbeeld: bij geschiedenis leer je over de
historie van een land. Bij aardrijkskunde leer
je hoe het landschap er daar uitziet. Zo is er
steeds een relatie tussen de vakken. Dat
helpt, want zo begrijp je de lesstof beter. Wat
je leert, kun je ook nog eens beter gebruiken
in de praktijk.

Er valt bij ons iets te kiezen.

Veel persoonlijke
aandacht

Natuurlijk wil je een fijne schooltijd mét goede
resultaten! Daarom krijg je veel persoonlijke
aandacht. Je hebt je eigen mentor. Het is zijn of
haar taak om jou goed te begeleiden. Bij je
mentor kun je dan ook altijd terecht. Daarnaast
werken er op school volop specialisten. Ook
jongeren die soms een klein duwtje nodig
hebben, kunnen zo gewoon meedoen op school.
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Wil je verder leren?

De vmbo-opleiding duurt vier jaar. Als je je
diploma hebt gehaald, kun je makkelijk doorleren. Je kunt bijvoorbeeld bijna alle mbo-opleidingen gaan volgen. Heb je interesse in groen,
kies dan voor een groenopleiding van Aeres
MBO. Wil je iets heel anders? Dan zijn er volop
andere mbo-opleidingen mogelijk. Heb je een
TL-diploma, dan kun je ook de havo gaan doen.

Meer weten
Op www.aeresvmbo-lelystad.nl vind je nog veel
meer informatie over onze school.

We leren door
te doen.
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We leveren
maatwerk.

‘De sfeer is heel goed.
Iedereen kent elkaar en dat
maakt het extra gezellig.’
Cherely, derde leerjaar
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Aeresvmbo-lelystad.nl
aereshogeschool.nl

Kom een kijkje nemen!

Aeres Tech
Aeres
Straat 1 VMBO Lelystad
Bezoekadres:
1000 AA Plaatsnaam
088 - 123
456 789
Tjalk
25-58

Ben je nieuwsgierig geworden? Leuk! Kom dan vooral een
kijkje nemen tijdens onze informatieavonden en open dag.
Je bent samen met je ouders/verzorgers welkom op:
Infoavonden
Dinsdag
7 november 2017
Woensdag
15 november 2017

8232
MB Lelystad
Aeres Tech
Postadres:
Straat
1
1000
AA Plaatsnaam
Postbus
2378
088
- 123
789
8203
AJ456
Lelystad

Aeres Tech
Telefoon:
088 - 020 5300
Straat 1
1000 AA Plaatsnaam
vmbo.lelystad@aeres.nl
088
123
456
789
www.aeresvmbo-lelystad.nl

19.00 - 21.00 uur
19.00 - 21.00 uur

Open dag
Vrijdag
26 januari 2018
13.00 - 16.30 uur
					18.30 - 21.00 uur

Facebook: @AeresVMBOLelystad
Colofon
YouTube: Aeres VMBO Lelystad
Instagram:
@AeresVMBOLelystad
Kop
Twitter:
@AeresVMBOLelyst
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Aeres VMBO Lelystad
heette tot vorig schooljaar
nog Groenhorst Lelystad.
Onze naam is veranderd,
maar de school blijft
hetzelfde. Een leuke sfeer en
goed onderwijs: dat vinden
we belangrijk.

