
Pro-vmbo

Pro-vmbo
Pro-vmbo klas is een samenwerking tussen de 
vmbo scholen Helicon en Bossche Vakschool en 
De Rijzert school voor het Praktijkonderwijs.

Is deze klas iets 
voor jou?
Heb je een Pro advies? En wil jij onderzoeken 
of je met extra ondersteuning, begeleiding 
en iets meer tijd kunt doorstromen naar het 
vmbo? Dan is deze klas iets voor jou.
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Je volgt onderwijs op het niveau vmbo-basis.

Je gaat naar school bij de Rijzert en af toe bij Helicon 
of de Bossche Vakschool.

Je zit in een kleine klas van 12 tot 16 leerlingen.

Je hebt 2 mentoren, één van het Praktijkonderwijs en 
één van het vmbo. Zij ondersteunen je en geven de 
meeste lessen.

Je volgt theorievakken (Nederlands, Engels, wiskunde 
en biologie) en praktijkvakken zoals Groen, Techniek, 
Zorg en Welzijn. 

Aan het einde van het 1e leerjaar bepalen we 
samen wat je het volgende jaar gaat doen. 
Dat kan zijn: 

je neemt een extra jaar om verder te ont-
dekken wat voor jou de beste route is
je ontwikkelt je verder in Groen, Techniek, 
Zorg, Horeca of Dienstverlening.

Leerjaar 2
In het 2e leerjaar bereiden we je voor op de plek die het 
beste bij jou past. Je krijgt theorielessen en praktijklessen 
in de richting die jij gekozen hebt en je werkt aan je vaardig-
heden. Vind je sommige dingen moeilijk? Dan krijg je daarin 
extra ondersteuning.

Na het 2e leerjaar onderzoeken we samen of je door-
stroomt naar het vmbo of dat je een diploma haalt van het 
Praktijkonderwijs.

Het 1e jaar

Meer informatie
Wil je meer informatie over de Pro-vmbo klas of wil 
je hierover met iemand praten, neem dan contact 
op met Jannie van Lamoen, zorgcoördinator
jvlamoen@rijzert.nl – 073-6217623.
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