
       
          •    2-jarige brugperiode zonder zittenblijven
         •    Maatwerk door vakinstructie en begeleiding
         •    Lesdagen van 9:00u tot 15:00u zonder lesuitval
         •    Telefoonvrije onderbouw

Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? 
En... Kan wat ik wil?

          •    Mavo/Havo (tweetalig) en Havo/Vwo (tweetalig)
              brugklassen met uitdagend onderwijs op niveau
              van elke leerling 
         •    Opstroomprogramma naar een hoger niveau 
              mogelijk gedurende leerjaar 2
         •    Werken aan eigen leerdoelen onder begeleiding 
              van een mentor/coach 
         •    Sportactieve school

Verleg je grenzen

         
          •    Onderwijs op maat
         •    Sportklas met een divers aanbod aan sporten
         •    Focus op praktisch leren
         •    Kleinschalig en persoonlijke aandacht

Samen naar de top!

       
         •    Ontwikkelen van verantwoordelijkheid binnen 
               een kleinschalige leeromgeving
         •    Betekenisvol onderwijs met focus op talent-
              ontwikkeling en keuzemogelijkheden
         •    Brede profi eloriëntatiemogelijkheden, o.a. in 
               Horeca, Bakkerij en Recreatie*.

Vmbo waar je leert leren, leven en kiezen

          •    Opleiding richting een arbeidsplek of mbo
         •   Certifi cering, landelijk erkend
         •    Breed scala aan praktijklessen met daarnaast 
               theorielessen op niveau
         •    Passend bij de ontwikkeling van de leerling en 
              op maat

Relatie, (zelf)vertrouwen, zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheid!

          •     Vernieuwend en gepersonaliseerd onderwijsconcept*
         •     Juiste balans tussen allerlei kennis en vaardig-
              heden die je in de toekomst nodig hebt
         •    Voornamelijk digitale leermiddelen
         •    Betekenisvol en duurzaam leren, binnen en buiten
              de school

Droom – Denk – Durf – Doe

       
          •    Onderwijs op maat voor jouw talenten
         •    Aspirant Begaafdheidsprofi elschool voor meer- 
               en hoogbegaafde leerlingen
         •    Iedere leerling een eigen studiecoach
         •    Onderzoeken & ontwerpen, ondernemen bij de 
               Bernardinus Business School, versterkt talen-
               onderwijs met Cambridge English en aandacht 
              voor buurlanden, buurtalen en intercultureel 
               bewustzijn als Euregioprofi elschool

Be. who you are

          •    Internationaal en regionaal georiënteerd onderwijs 
               voor alle leerlingen
         •    Maatwerk in ondersteunende en extra uitdagende
              programma’s
         •    Uitgebreid systeem van leerlingbegeleiding, 
              bijvoorbeeld schakelklas vmbo-t/havo*

Create your future

       
          •     Leren in theorie en praktijk met het oog op 
              een toekomst in de techniek
         •    Keuze uit 3 technische profi elen: 
              Bouwen, Wonen & Interieur;
              Mobiliteit & Transport;
               Produceren, Installeren & Energie
         •    Passende aandacht en begeleiding om leerlingen 
               te helpen verantwoorde keuzes te maken

Toekomstbouwers! Handige handen 
ontdekken hier hun toekomst.

www.sintermeerten.nl

www.nieuwethermen.nl

www.brandenberg.bcpl.nl

www.ppl.bcpl.nl

www.bernardinus.college

www.holz.bcpl.nl

www.herle.bcpl.nl

www.eijkhagen.nl

www.tcpl.nl

Onderwijsaanbod:
praktijkonderwijs

Onderwijsaanbod:
vmbo-t, havo

Onderwijsaanbod:
vmbo basis, kader, gemengd/tl

Onderwijsaanbod: 
(tweetalig)* mavo (+), (twee-
talig)* havo, (tweetalig) athe-
neum, (tweetalig) gymnasium

Onderwijsaanbod: 
havo, atheneum, (categoraal) 
gymnasium* met of zonder 
Technasium

Onderwijsaanbod: 
vmbo-t, havo, (tweetalig) atheneum, 
(tweetalig) gymnasium

Onderwijsaanbod: 
vmbo basis, kader, gemengd/tl Onderwijsaanbod: 

vmbo basis, kader, gemengd/tl

Onderwijsaanbod: 
(bovenbouw) vmbo basis, 
kader

* Uniek in de regio!


