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Maak kennis met
Aeres VMBO Maartensdijk

Een nieuwe
school, een
nieuw begin

Groen, gezellig en persoonlijk
Je bent bijna klaar met de basisschool. Tijd om een
leuke middelbare school te kiezen! Ben je gek op
dieren, eten & drinken en natuur? Dan is Aeres
VMBO Maartensdijk 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. Nieuwe vrienden maak je hier zó.
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Respect voor de
wereld om je heen
Aeres VMBO Maartendsijk is kleinschalige
groene vmbo school. Je krijgt dezelfde vakken
als op andere vmbo-scholen, zoals Nederlands
en wiskunde. Het verschil is dat je ook het
profielvak Groen volgt. Milieu en natuur,
creativiteit, gezonde voeding en duurzaamheid: daar gaat het om. Je leert hoe belangrijk
een groene toekomst is. 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 daarom veel leuke dingen. Wat
denk je van gezellige schoolfeesten en excursies?
Op Facebook (@VMBOAeresMaartensdijk) zie
je wat er nog meer voor leuks gebeurt op school.

‘Het eerste jaar op school is heel goed
bevallen, ik vind het hier erg leuk. Mijn
favoriete vakken zijn dierverzorging,
koken, bloem en tuin.’ Michelle
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Leren door zelf te doen

Kies zelf je keuzevakken
De eerste twee leerjaren volg je algemene
vakken en het profielvak Groen. Of je leert alles
over paarden in de Paardenklas. Vanaf leerjaar 3
kies je ook beroepsgerichte keuzevakken. In de
richting Groen, maar ook in andere richtingen.

Ben je graag lekker praktisch bezig? Mooi!
De vakken in het profielvak Groen draaien
namelijk om de praktijk. Rond de school ligt een
prachtige tuin. Je gaat daar zelf aan de slag met
planten en bloemsierkunst. Je leert ook zelf
dieren te verzorgen en te koken. Want door te
doen, leer je het snelst.
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Leerjaar 3 keuzevakken, bijvoorbeeld:
- Bloemwerk
- Het houden van dieren
- Tuinontwerp en -aanleg
- Voeding: hoe maak je het?
Welke keuzevakken je kunt kiezen, hangt af
van de leerweg die je volgt.
Je kunt bij ons een vmbo-diploma halen, ook als
je iets meer ondersteuning (lwoo) nodig hebt in
drie verschillende leerwegen:
• Basisberoepsgerichte leerweg (bb)
• Kaderberoepsgerichte leerweg (kb)
• Gemengde leerweg (gl)

Meer weten? Kijk op
www.aeresvmbo-maartensdijk.nl!

Tl-diploma door
gl+ traject!

‘Ik ben gek op dieren en daarom heb
ik voor deze school gekozen. Het liefst
wil ik dierenarts worden.’
Abygail

Heb je theoretische leerweg (tl) advies, maar
houd je er wel van om in de praktijk bezig te
zijn? Dan vind je bij ons de oplossing: een
gl+ traject! Voor leeringen van de gemengde
leerweg (gl) is het mogelijk in leerjaar 4 een
extra theorievak te volgen. Wanneer je
voldoet aan de voorwaarden behaal je
hiermee een diploma voor de theoretische
leerweg (tl).

De Paardenklas!
Ga jij naar het vmbo, ben je super
gemotiveerd op school, gek op paarden en
wil je het liefst alles daarover leren? Dan is
onze Paardenklas iets voor jou. Het is voor
zowel beginners als gevorderden. Naast de
vakken zoals Nederlands, Engels, wiskunde
en het profiel Groen, leer je alles over
paarden. Kijk op www.aeresvmbomaartensdijk.nl voor meer informatie.
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Veel persoonlijke
aandacht

‘Dit is een gezellige school, met leuke
leerlingen en goede docenten. Je hebt
echt iets aan de leraren, ze willen je
altijd helpen als dat nodig is.’
Sam

Natuurlijk wil je een fijne schooltijd mét goede
resultaten! Daarom krijg je veel persoonlijke
aandacht. Je hebt je eigen mentor. Het is zijn
taak om jou goed te begeleiden. Bij hem kun jij
en je ouders/verzorgers dan ook altijd terecht.
Samen zorgen we ervoor dat je een fijne schooltijd bij ons hebt.

‘Het zijn vooral mijn klasgenoten die
de school zo leuk maken. Ik heb snel
vriendinnen gemaakt en ik voel me hier
nu helemaal thuis.’ Lara

Extra hulp nodig
(lwoo)?
Heb je wat meer ondersteuning nodig bij het
leren en de theoretische vakken? Dan krijg je les
in kleinere klassen, heb je meer praktijk en krijg
je meer begeleiding. In welke klas je komt, is
afhankelijk van het advies van jouw basisschool
en de resultaten van de testen die je bij ons hebt
gemaakt.
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Zorg voor elkaar met
positief gedrag

Wil je verder leren?

Op school werken we met het School Positive
Behavior Support (PBS) model. Dit is een
aanpak waarbij je beloont wordt voor
gewenst gedrag. Hierdoor krijg je de meest
effectieve ondersteuning, zodat je je optimaal
kan ontwikkelen.

De vmbo-opleiding duurt vier jaar. Als je je
diploma hebt gehaald, kun je makkelijk doorleren. Je kunt bijvoorbeeld een mbo-opleiding
gaan volgen. Dat kan bij een groenopleiding van
Aeres MBO. Met het profiel Groen kun je alle
kanten op. Wil je iets heel anders gaan doen?
Kies dan voor een andere mbo-opleiding. Ook
de havo is mogelijk, als je een diploma in de
gemengde leerweg of de theoretische leerweg
hebt gehaald.

Wanneer word je
toegelaten?

‘In mijn woonplaats zit alleen een hele
grote school en dat leek me niet fijn.
Hier is het klein, iedereen kent elkaar
en de sfeer is heel gezellig.’
Emma

Je kunt bij ons op school komen, als je de basisschool met een vmbo-advies hebt afgerond.
Samen met jou, je ouders/verzorgers kijken we
of wij de passende school voor je zijn. het is
belangrijk dat je goed op je plek zit. De school
moet qua niveau, maar ook qua sfeer bij je
passen.

7

aereshogeschool.nl
aeresvmbo-maartensdijk.nl

Kom kijken tijdens
de open dagen!

Aeres Tech
Aeres
Straat 1 VMBO Maartensdijk
Bezoekadres:
1000 AA Plaatsnaam
088 - 123 456 789
Dierenriem
2

3738
TR Maartensdijk
Aeres Tech
Postadres:
Straat
1
1000
AA Plaatsnaam
Postbus
4
088
- 123
789
3738
ZL456
Maartensdijk

Ben je nieuwsgierig geworden? Leuk! Kom dan
vooral een kijkje nemen tijdens één van onze
open dagen. Je bent welkom op:

Aeres Tech
Telefoon:
088 - 020 5500
Straat 1
1000 AA Plaatsnaam
vmbo.maartensdijk@aeres.nl
088
123
456
789
www.aeresvmbo-maartensdijk.nl

- Vrijdag 25 januari 2019 18.30 – 21.00 uur
- Zaterdag 26 januari 2019 10.00 – 13.00 uur

Colofon
Facebook “f ” Logo

Wil je liever een persoonlijke afspraak maken?
Dit is ook mogelijk! Vraag je ouders/verzorgers
te bellen naar 088 020 5500 of een mail te
sturen naar info.maartensdijk@aeres.nl
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School in beweging

Aeres VMBO Maartensdijk
is een school in beweging.
We zijn altijd bezig om onszelf
verder te ontwikkelen en
hebben volop ambities.
Ons doel: Jou te laten groeien!

