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Een gloednieuwe school
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Vanaf het eerste jaar al
kennismaken met verschillende
beroepsrichtingen
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Begeleiding op maat
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Keuze uit 3 unieke excellentieprogramma’s in de onderbouw
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Goede begeleiding
naar het mbo en hoog
slagingspercentage

Samen ontdekken waar je
goed in bent
We investeren veel tijd in de begeleiding van onze
leerlingen. Je hebt regelmatig een gesprek met je
loopbaancoach. Door te praten over je ervaringen
en over jouw kwaliteiten ontdek je wat je goed
kunt en wat je leuk vindt. Het is ook belangrijk dat
we je ouders/verzorgers daarbij betrekken.
Als je in het tweede jaar zit, dan helpt je
loopbaancoach je met het kiezen van een richting
en bij de inschrijving voor keuze-onderdelen. Jouw
ontwikkeling wordt bijgehouden en beschreven in
een elektronisch portfolio.

Check onze
nieuwe school

Expeditie
Cburg

Hier maak je

vrienden

DOORSTROOM

Vragen en informatie
In deze folder geven wij een indruk van
wat onze school allemaal te bieden heeft.
Meer informatie vind je op
www.cburgcollege.nl.
Zit je in groep 8? Kijk dan ook op
www.checkhetcburgcollege.nl.
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Aansluiting op het mbo
Het Cburg College is verbonden aan het ROC
van Amsterdam, waardoor het vmbo naadloos
aansluit op het mbo. Onze beroepsrichtingen zijn
gebaseerd op verschillende vervolgopleidingen in
het mbo. Dit zorgt voor een goede doorstroom.

Leren in een community
vmbo basis & kader

Aanmelding
Onze school houdt zich aan de regels van
de kernprocedure. Voordat je geplaatst
wordt, vindt er altijd een intakegesprek
plaats met jou én je ouders/verzorgers.

Onze open dagen
Je bent van harte uitgenodigd onze school te bekijken en de
sfeer te proeven. Tijdens de open dagen staan onze deuren
voor je open.
Open dag: zaterdag 10 februari 2018, 11.00 – 14.00 uur
Open avond: donderdag 22 februari 2018, 18.30 – 20.30 uur
Inschrijfavond: donderdag 8 maart 2018, 16.30 – 18.30 uur,
inclusief rondleiding door het nieuwe gebouw
VOvA Scholenmarkt: woensdag 17 januari 2018 van
14.00 – 16.00 uur, locatie: A Lab

Cburg College

Contact

Ontdek je talent

Cburg College
Foekje Dillemastraat 2
1095 MK Amsterdam

Een gloednieuwe school met een nieuwe naam, het Cburg College op
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graag leert door te doen? Dan is onze school geknipt voor jou. Naast de

(020) 579 71 30
info@cburgcollege.nl
info@cburgcollege.vova.nl
CburgCollege
@CburgCollege

Schooldirecteur
Dhr. R. Volder
Contactpersoon brugklas
Mw. I. in het Veld

Deze school maakt deel uit van de scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam

Zeeburgereiland! Momenteel wordt er nog volop gebouwd aan onze nieuwe
school, maar in februari 2018 zullen we daar gaan starten. Ben jij iemand die
algemene basisvakken zoals Nederlands, taal en rekenen, maak je bij ons
vanaf het eerste jaar al kennis met verschillende beroepsrichtingen: Media,
Vormgeving & ICT, Economie & Ondernemen en Dienstverlening & Producten.
Verder hebben we naast de lessen een afwisselend programma van kunst en
cultuur en sport. Zo kom je erachter wat je leuk vindt, waar je goed in bent en
voor welk beroep je wilt kiezen.

ONS ONDERWIJS

EVEN VOORSTELLEN…
Het Cburg College is een gloednieuwe school op Zeeburgereiland.
Een kleine, gezellige vmbo-school voor praktisch ingestelde
leerlingen. In een beroepsomgeving begeleiden we je bij
de keuze voor een beroepsrichting en vervolgopleiding
die het beste bij je past. Het is fijn dat onze school
klein is, want dan kent iedereen elkaar. Wij vinden
het belangrijk dat er respect is en dat we op een
positieve manier bezig zijn met leren. Wij gaan er vanuit dat jij
jezelf best kunt redden, maar als je hulp nodig hebt dan is er speciale
begeleiding. Iedereen voelt zich bij ons op zijn gemak en niemand valt
buiten de boot. Er zijn wel duidelijke regels, omdat we graag goed met elkaar
omgaan. En dat is belangrijk, want daardoor kan iedereen goed tot zijn recht
komen.

Veel praktijk
Natuurlijk krijg je Nederlands, taal en rekenen. Maar je krijgt ook veel praktijk
binnen de verschillende beroepsrichtingen: Media, Vormgeving & ICT, Economie &
Ondernemen, en Dienstverlening & Producten. Naast deze drie richtingen kun je
op het Cburg College kiezen uit maar liefst twaalf keuzevakken en nog eens drie
excellentieprogramma’s (sport, kunst en media).Bij ons wisselen klassikale lessen,
groepswerk, computeronderwijs en het werken aan projecten elkaar af.
Dat houdt het leren leuk!

Media, Vormgeving & ICT
Dhr. R. Volder
Schooldirecteur

Hier draait alles om creativiteit en techniek. Je leert posters, websites en
tijdschriften vormgeven. Je maakt apps, video’s of games. Je werkt veel
met verschillende software programma’s en leert problemen op te lossen
met computers. Deze beroepsrichting is altijd in ontwikkeling.

Economie & Ondernemen
Nieuwbouw
Momenteel wordt er hard gewerkt
aan het Cburg College. De bouw
verloopt voorspoedig en we
verwachten dat het gebouw
in januari 2018 opgeleverd
wordt. Aansluitend gaan we het
inrichten, zodat we het gebouw
na de voorjaarsvakantie in
gebruik kunnen nemen. In ons
nieuwe schoolgebouw hebben
we straks nieuwe, moderne
onderwijsruimten die afgestemd
zijn op ons beroepsonderwijs.

Bij Economie & Ondernemen gaat het om handel, administratie en de
ontwikkeling van ondernemende vaardigheden. Wat maakt jouw dienst
of product bijzonder? Je leert hoe je producten en diensten zo goed
mogelijk verkoopt. Een goede prijs, voorraadbeheer en reclame maken is
hierbij erg belangrijk. Maar je leert ook over de inkoop, opslag en presentatie van
producten. Je kunt kiezen voor vakken als logistiek, mode en design, of uiterlijke
verzorging.

Dienstverlening & Producten
Dit is een breed profiel met veel mogelijkheden. Je leert evenementen organiseren
en je leert een product maken en ontwerpen. Dit kunnen technische werkstukken
zijn of een werkstuk gemaakt met de computer. Je leert dit product ook te
presenteren en promoten. Dit profiel is een goede keuze voor leerlingen die nog
niet zo goed weten wat ze willen. Je kunt kiezen voor vakken als beveiliging, sport
en bewegen en geüniformeerde dienstverlening.

EXCELLENTIEPROGRAMMA

Extra uren sport, media of kunst
In de onderbouw kun je bij ons kiezen voor extra uren sport, kunst of media.
We hebben drie excellentie-progrogramma’s: Sportclinics (sportklas), Media
en design (mediaklas) en Art, fashion en design (kunstklas). Dit zijn echt
unieke lessen die je krijgt naast de gewone gym-, ict- en tekenlessen. In
de sportklas krijg je bijzondere sporten, in de mediaklas ga je een poster
ontwerpen of een film maken en als je de kunstklas doet, dan werk je mee aan
een kunstproject. Mooi is dat je tijdens deze programma’s ook veel leert over
samenwerken, organiseren en presenteren.
Ben je topsporter? Ook dan kun je bij ons terecht. Onze topsportbegeleider
stippelt voor jou een programma uit om de combinatie met jouw topsport
goed te laten verlopen.

Je leert hier veel
en krijgt veel
verschillende
vakken

Het is altijd
erg gezellig
op school
Er worden goede
lessen gegeven

