Je mogelijkheden in de
bovenbouw
In de bovenbouw zijn er verschillende
leerwegen (niveaus).
• Basisberoepsgerichte leerweg: veel
praktijkuren en theorie op basis niveau
• Kaderberoepsgerichte leerweg: veel
praktijkuren en theorie op hoger niveau

dus...
• een kleine school;
• veel begeleiding en
ondersteuning;
• veel aandacht voor ict;

• Gemengde leerweg: één beroepsgericht
vak en vijf mavo-vakken

• mogelijkheid voor tweetalig
onderwijs op alle niveaus;

• Theoretische leerweg: alléén theorie
(= mavo)

• een leerweg op maat met
grote kans van slagen.

“Ik werk graag met de
computer, omdat ik
het heel leuk vind om
powerpoint presentaties
te maken.”
Merel, 2C

•
•
•
•
•

Business & Design (economie)
Health & Care (zorg en welzijn)
Information Technology (ict)
Sport & Services (sport en dienstverlening)
Mediaschool

• Leren uit boeken en
daarnaast ook veel op
je chromebook en met
je handen doen

Groot Goylant moet je
gewoon gezien hebben!

• Beroepsgericht onderwijs
met veel mogelijkheden.

Als je mooie cijfers hebt gehaald voor de leervakken
kun je naar de theoretische leerweg (= mavo).
Ben je meer geschikt voor een beroepsgerichte
(praktische) opleiding dan kun je kiezen uit:

• Kleine, gezellige vmboschool met persoonlijk
contact.

Kom (samen met je ouders)
kijken op één van onze
Open Dag-momenten.

Groot Goylant
vmbo, mavo
Van Linschotenlaan 501
1212 GG Hilversum
T

(035) 685 00 14

E

gg@atscholen.nl
grootgoylant.nl

W

grootgoylant.nl

Het gaat om jou!

Je wordt begeleid

Vind je Engels leuk?

• kleine school

Je hebt een mentor die allerlei onderwerpen met
jou en je klasgenoten bespreekt. Deze mentor volgt
jouw resultaten en bespreekt die regelmatig met jou
en je ouders.

• We hebben op Groot Goylant ook een
tweetalige/internationale afdeling.

Je mentor heeft elke maandag het startuur met jouw
klas en geeft ook studievaardigheidsles (leren leren).
Als je graag nog wat meer geholpen wilt worden met
je huiswerk, dan kun je je opgeven voor de (gratis)
huiswerkklas.

• Je krijgt dan veel vakken in het Engels.

• goede begeleiding door mentoren
• veel keuzes passend bij jouw
interesses en mogelijkheden
• tweetalige afdeling
• aandacht voor gezonde voeding,
gezond leven (Samen Gezond)

De opleiding die bij jou past

• Je kunt hier je vmbo-opleiding op alle
niveaus en voor alle opleidingen volgen.
• Je leert Engels terwijl je bezig bent met
theoretische en praktische vakken.
• In de folder “international department
Groot Goylant” kun je hier meer over lezen.

Daarnaast is er ook dyslexie-ondersteuning, remedial
teaching (RT) en faalangsttraining als je dit nodig hebt.

• Groot Goylant biedt opleidingen voor
leerlingen met een vmbo-advies.
• In leerjaar 1 en 2 word je nog niet op
niveau ingedeeld. In de onderbouw
krijg je de kans en de ruimte om te laten
zien wat jouw sterke kanten en jouw
interesses zijn.

Je eigen chromebook

• Na het tweede leerjaar kies je voor een
opleiding en een leerweg (= niveau).

• Je krijgt je eigen chromebook,
dit is een soort laptop.

• Deze keuze wordt samen met jou en
je ouders besproken.

Je rooster in de onderbouw
Je hebt theoretische en praktische vakken.
Tijdens Nederlands, Engels, wiskunde, mens en
maatschappij, mens en natuur en in het tweede jaar
ook Spaans en economie werk je met boeken en/
of doe je veel op je eigen chromebook. Je krijgt ook
nog rekenen en begrijpend lezen.
Tijdens techniek, verzorging (koken), beeldende
vorming, sociale vorming, information technology
en gym ben je lekker bezig. Hier leer je vooral door
dingen te doen.

• Tijdens de lessen wordt een goede
mix gemaakt tussen werken uit
de boeken en het werken met je
chromebook.
• Je maakt digitale presentaties,
zoekt informatie op of oefent
wiskunde.
• Je wordt steeds ict-vaardiger.
• Als je echt iets met ict hebt kun je
een ict-opleiding volgen op Groot
Goylant. Daarna kun je verder
op de ICT Campus, een mboopleiding voor ict die ook in ons
gebouw zit.

