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Aanmelden
voor een workshop
Wanneer?
Woensdag 22 en 29 Januari en 5 Februari
Van 14.00 tot 15.30 uur

Voor wie?
Zit je in groep 8 en ga je straks naar het vmbo (TL – vmbo/havo (havo-6) –
KBL – BBL) , dan ben je van harte welkom

Hoe meld je je aan?
Je kunt je via onze website www.groevenbeek.nl/groep-8/workshop-vmbo
aanmelden voor één of meerdere van deze workshops. Na het invullen van
je persoonlijke gegevens maak je een keuze. De inschrijving stopt op vrijdag
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WoeNSDAG
22 en 29
Januari
5 Februari

17 januari. Er is beperkt plaats, dus wees er snel bij. Na jouw aanmelding
ontvang je een bevestiging met je keuze.

Heb je nog vragen?
Stuur dan een e-mail naar groep8@groevenbeek.nl

Groevenbeek Ermelo
Paul Krugerweg 44-50
3851 ZJ Ermelo

Postbus 210
3850 AE Ermelo
telefoon 0341 - 27 49 50
website www.groevenbeek.nl
e-mail info@groevenbeek.nl

Maak kennis

met het vmbo Ermelo

MET Leuke WORKSHOPS, schrijf je snel in!

Maak kennis

met het vmbo Ermelo
Op drie woensdagmiddagen kun je bij verschillende workshops op een praktische
manier kennismaken met de keuzemogelijkheden van vmbo Ermelo.

Beroeps
onderwijs
Wanneer je op het vmbo Ermelo kiest
voor het beroepsonderwijs (KBL
of BBL), maak je in de loop van je
schooltijd een keuze uit 3 verschillende
studierichtingen. In de workshops
Beroepsonderwijs kun je kennismaken
met deze studierichtingen.

Themaklas
Sport -Cultuur -Techniek
Wanneer je op het vmbo Ermelo start
in de TL, de vmbo/havo-brugklas of
NEXT-1, krijg je elke week 2 extra
lesuren sport, cultuur of techniek. In de
workshops Themaklas maak je kennis
met het programma.

NEXT
Heb je een schooladvies KBL, TL, of
vmbo/havo (havo-6), dan kun je op
Groevenbeek Ermelo kiezen voor
NEXT. Het is een nieuwe vorm van
onderwijs waar Groevenbeek vorig jaar
mee is gestart. Bij NEXT krijg je in de
les veel vrijheid. Je kunt voor een deel
van de tijd zelf beslissen wat je wilt
doen. Iets dat past bij jouw talenten en
belangstelling.

Workshop
Economie en Ondernemen

Workshop
Zorg en Welzijn

Workshop
Groen

Wil jij leren hoe het er aan toe gaat bij een bedrijf als Tony’s
Chocolonely? Wij heten je van harte welkom in het prachtige
praktijklokaal van de afdeling economie & ondernemen. In de
Groevenbeek Factory ga je aan de slag met het zelf ontwikkelen en
ontwerpen van een gloednieuwe, exclusieve Tony’s chocoladereep!
Samen met de docent werk je aan een promotie, zodat jij de directeur
van de Factory kan overtuigen jouw reep op de markt te brengen!

Het onderwijs van de afdeling zorg & welzijn is heel
afwisselend. Je hebt te maken met mensen, van
jong tot oud en van ziek tot gezond. Denk maar aan
werken met kinderen in de dagopvang of aan een
verpleegster in een ziekenhuis of zorgcentrum. In
deze workshop maak je kennis met activiteiten als
koken, EHBO en schoonheidsverzorging. Schrijf je
in en neem een kijkje in de dynamische wereld van
zorg & welzijn.

Ontdek de wereld van het
Groen onderwijs! Op de
kinderboerderij van de school
mag je helpen met het voeren
en verzorgen van de dieren.
De tuinafdeling heeft een kas.
Hier mag je je creativiteit
tonen in bloemschikken.

Workshop
Sport

Workshop
Cultuur

Workshop
Techniek

Doe je graag aan sport (je hoeft echt
geen topsporter te zijn) en vind je
het leuk om kennis te maken met
nieuwe sporten? Schijf je dan in voor
de workshop sport. Je leert salto’s te
maken op de ‘airtrack’. Je gaat ‘free
runnen’ over allerlei hindernissen en je
maakt kennis met indoor softbal en golf
in onze sporthal.

Tijdens deze bijzondere workshop creëer je met
een groepje van 7 leerlingen een tableau vivant
(levend schilderij). Je maakt bij beeldende vorming
de nodige kostuumonderdelen en decorstukken
en bij drama beeld je in een kort, zelfverzonnen
toneelstukje, een vervolg van je levende schilderij
uit. En je gaat met elkaar nog op zoek naar muziek
die goed past bij het levende schilderij.

Op Groevenbeek is techniek een vak dat gericht is op
de toekomst. Vragen over bijvoorbeeld wonen, energie,
voeding en transport vragen om technische oplossingen.
Schuilt er in jou een uitvinder? Schrijf je dan in voor de
workshop techniek. Je krijg antwoorden op de vraag ‘hoe
wij de huizen in de toekomst van stroom voorzien’ en maak
je kennis met ontwerpen, 3D Printen en programmeren
van zelfrijdende voertuigen. Techniek saai? Echt niet!

Workshop
‘Ik bedenk het
lekker zelf’
In de workshop maak je kennis
met de manier van werken bij
NEXT.

Kom

jij ook?

Schrijf je snel in!

