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Dinsdag
14 januari 2020
16.30 – 20.30 uur
Sprengeloo

Schooljaar 2020 - 2021
Op Sprengeloo leer je met je hoofd én je handen. Door vooral veel te
DOEN ontdek je wat je leuk vindt en wat bij je past. Ook in theoretische
lessen besteden docenten veel aandacht aan ‘DOE-dingen’. Door te
doen, te zien en te proberen ontdek en ontwikkel je jouw talent.

Fleur 14 jaar
“Hoi! Ik ben Fleur en ik zit in de brugklas. Ik
ben een echte doener. Bij het Sprengeloo kun je
gelukkig meteen aan de slag. Toen ik hier na de
zomervakantie begon was ik wel zenuwachtig, omdat
ik dacht dat het heel spannend zou zijn. Maar dat was
helemaal niet nodig! Ik heb het heel leuk op school.
Je voelt je meteen thuis, want je gaat eerst samen op
kamp. Dat is zo leuk: daar maak je meteen nieuwe
vrienden. Sport is mijn leukste vak. Als je moeite
hebt met een vak, word je geholpen door jouw
klasgenoten of jouw mentor. Sprengeloo is echt de
beste keuze die je kunt maken. Tot volgend jaar!”

Leren door te doen
Sprengeloo is een christelijke school voor
voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
(vmbo). We hebben vier leerwegen (niveaus)
op Sprengeloo:
mavo X-tra (theoretische leerweg)
gemengde leerweg
kaderberoepsgerichte leerweg
basisberoepsgerichte leerweg

We hebben ook dakpanklassen (basis/kader,
kader/mavo). In een dakpanklas krijg je les op
het hogere niveau.
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In de brugklas kun je kiezen uit verschillende
talenturen. Een middag per week werk je aan
je talent. Je kunt je talenten laten zien, maar
je kunt ze ook ontdekken.

dan voor Sport & Bewegen. Hier maak je kennis
met sporten die je in de gewone gymles niet
krijgt. Bijvoorbeeld spinning, skateboarden,
mountainbiken of judo.

Kunst & Cultuur

Natuur & Techniek

Als jij creatief bent is Kunst & Cultuur vast
iets voor jou. Je krijgt les in beeldende vorming,
muziek en theater. Samen met je klasgenoten
werk je - voor of achter de schermen - aan
een musical. En natuurlijk voeren jullie de
musical op voor een publiek!

Gebruik jij graag jouw handen en maak je
graag handige dingen? Ben je geïnteresseerd
in alles wat met proefjes en science te maken
heeft? Bij het talentuur Natuur & Techniek
maak je allerlei voorwerpen van verschillende
materialen. Bijvoorbeeld een vrachtwagen van
hout, een telefoonhouder van metaal of een
tablethouder. Ook doe je proefjes.

Sport & Bewegen

Zoe 14 jaar
“Toen ik op school kwam, kende ik nog niemand.
Maar ik voelde me meteen thuis. Een ander meisje
hield de deur voor me open en vanaf dat moment
waren we vriendinnen. Nu fietsen we samen naar
school. Ik heb voor de Mavo X-tra gekozen omdat je
extra vakken krijgt waar je met je handen bezig kunt
zijn. Als je graag in de praktijk leert is dat leuk! Je
krijgt ook gewone theorielessen natuurlijk, maar het
is fijn dat je het allebei hebt. Ik krijg wat meer begeleiding met wiskunde en rekenen en daardoor leer ik
ook zelfstandig werken en goed plannen. En dat geeft
mij weer zelfvertrouwen.”

Vind je vier uur per week gym weinig? Kies
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Masterclasses
In klas 1 en 2 volg je masterclasses. Bijvoorbeeld over schaken of het bereiden van een
bijzonder gerecht.

Praktijk
Ben je ambitieus én een doener? Dan is mavo
X-tra iets voor jou! Je krijgt namelijk meer
praktijk dan op andere mavo’s. X-tra dus!
Wie ben jij? Waar ben je goed in en wat wil
je nog graag leren? Je ontdekt wat jouw
talenten zijn en ontwikkel deze door extra
profielvakken en door kennis te maken met
de praktijkvakken. Je houdt dit bij in een
portfolio, jouw eigen X-plan! De mentor
helpt je daarbij.

In klas 2 ga je aan de slag met Praktische Profiel Oriëntatie (PPO). Je maakt dan kennis met
de beroepsprofielen in de praktijkruimte. Met
die ervaring kun je een goede keuze maken voor
één van de profielen die je volgt in de bovenbouw. In klas 3 en 4 ga je namelijk vier uur per
week aan de slag op het Zorg & Welzijn-plein,
het Dienstverlening & Productenplein of in de
Techniektoren. Wat lijkt jou het leukst?

Stage
Je gaat elk jaar op stage. Misschien doe je al
wel ervaring op in de baan van je dromen! Ook
gaan we op bedrijfsbezoek. We doen veel opdrachten in de praktijk.

Examen
Je kunt examen doen in zeven vakken in plaats
van zes. Op Sprengeloo kun je naast andere
keuzevakken ook kiezen voor sport of beeldend
als examenvak. Je doet ook examen in een
praktijkvak. Dat is best bijzonder.
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Cas 13 jaar
“Ik heb het talentuur Sport & Bewegen gekozen omdat
ik van sporten houd. Het is fijn om actief bezig te zijn.
Ik sport buiten school ook; ik speel wel vijf keer per
week voetbal. Met Sport & Bewegen krijg je allemaal
verschillende sporten; basketbal of klimmen bijvoorbeeld. De afgelopen weken zijn we naar Bounce
geweest om trampoline te springen. Dat was supervet
om te doen. Als je van bewegen houdt, kom dan naar
deze school. Laat je niet gek maken, gewoon DOEN!”
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Natuurlijk krijg je les in vakken zoals Nederlands, wiskunde en sport.
Maar je maakt vanaf de tweede klas ook al kennis met de praktijklessen!
Zo ontdek je al een beetje wat je wel en wat je niet leuk vindt.

Plezier op school
Dat jij plezier hebt op school is voor ons heel belangrijk! Het leren gaat dan
ook vaak beter. Daarom leer je bijvoorbeeld iets over het omgaan met andere
mensen, niet pesten en omgang met social media. Tijdens de mentorlessen
besteedt jouw mentor hier aandacht aan.

Een eigen vleugel!
Wij vinden het belangrijk dat jij je veilig voelt op school. Daarom hebben
leerlingen van leerjaar 1 en 2 een eigen vleugel in het gebouw. En eigen
middagpauzes en een vast lerarenteam. Veilig, vertrouwd en met elkaar.
Zo voel jij je snel thuis!

Activiteitenweken
Elk schooljaar organiseren we activiteitenweken. We werken dan aan een
thema dat terugkomt bij een aantal vakken of zelfs bij alle vakken. In deze
weken zijn er activiteiten als sporttoernooien, excursies, reizen, toneel- en
muziekvoorstellingen en bezoeken aan musea. Ook doe je opdrachten buiten
de school. Het zijn weken waarin je op een andere manier kennis en vaardigheden opdoet.
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Aron 13 jaar
Soms gaat het op school wat minder. Je hebt
bijvoorbeeld moeite met een bepaald vak. Er
is iets wat je dwars zit of thuis gaat het niet
goed. Samen zoeken we dan naar de oorzaak
én naar oplossingen. Gaat het goed met je,
dan doen we er alles aan om dat zo te houden.

Op Sprengeloo bieden we je hulp bij alle vakken.
We begeleiden je, als je dat fijn vindt, ook bij
dyslexie, dyscalculie, sociale vaardigheden of
faalangst. Natuurlijk begeleiden we je bij je
beroeps- of studiekeuze. Zoals je ziet, je staat
er niet alleen voor.

De mentor, je eerste
aanspreekpunt
Bij je mentor kun je terecht met de dingen van
alledag, ook als je dringende vragen hebt of
ergens mee zit. Je mentor heeft regelmatig
contact met je ouders. Meestal omdat het
goed met je gaat op school, maar soms ook
als het even wat minder gaat.
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“Ik vind het best lastig me tijdens de les te concentreren.
Als ik moet leren voor een toets word ik snel afgeleid
en dat kost mij dat meer tijd dan mijn klasgenoten. Op
Sprengeloo word ik gelukkig goed geholpen. Dat is heel
fijn! Ook in de lessen krijg ik extra hulp en als je ergens
mee zit kun je naar het Expertisepunt. Mijn mentor helpt
me ook. Als er iets aan de hand is kan ik altijd bij hem terecht. Het fijnste aan Sprengeloo vind ik dat je jezelf kunt
zijn op school. Ik heb het hier heel leuk. Sport vind ik het
leukste vak. We gaan dan naar het skatepark of spelen
een samen een partijtje voetbal. Ik leer het liefst in de
praktijk en heb daarom ook gekozen voor Sprengeloo.
Bij Sprengeloo kan je gewoon DOEN.”
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Produceren,
installeren en energie
Duurzaam leren
Wil jij je steentje bijdragen aan een duurzame
wereld? Leer dan over bijvoorbeeld zonne- en
windenergie. Maar ook over lassen en leidingen
aanleggen. En weet jij al wat domotica is? Dat
leer je bij dit profiel.

Misschien weet je al wat je wilt worden, misschien nog helemaal niet. Aan het einde van klas
twee kies je een profielvak. Dat duurt nog even,
maar het is belangrijk dat je weet uit welke vijf
profielvakken je kunt kiezen. We zijn de school
met de meeste profielen in Apeldoorn. Bij ons kun
je dus alle kanten op! Handig voor als je eerst wilt
ontdekken wat je het leukst vindt.
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Bouwen, wonen en interieur

Zorg en welzijn

Bouw aan je toekomst!
Bouwen, meubels maken, design… het
komt allemaal aan bod! Als jij het leuk
vindt om met je handen te werken en dingen
te maken, dan zit je bij dit profiel op de juiste
plek. In onze techniektoren maak je de
mooiste dingen!

Op maat
Lijkt het je leuk om later met mensen te
werken? In het profiel Zorg en welzijn maak
je kennis met allerlei beroepen zoals kapper,
schoonheidsspecialiste, verzorgende en nog
veel meer. We hebben een schoonheidssalon en een echt restaurant, waar ook klanten
komen.

Mobiliteit en transport

Dienstverlening en producten

Brengt je in beweging!
Wist je dat er elk jaar meer dan zestig miljoen
auto’s worden gemaakt? En ook heel veel
fietsen? Bij mobiliteit en transport leer je
alles over auto- en fietstechniek. En ook over
transport. Hoe werkt een motor? Wat is een
carrosserie? Hoe werkt een rem? Wat is de
auto van de toekomst? Je leert het allemaal!

Maak het verschil
Een product maken, presenteren, promoten
en verkopen… dat leer je allemaal bij dit profiel.
Maar ook andere dingen: wat komt er allemaal
kijken bij het organiseren van een schoolfeest,
een sportdag of een spelmiddag voor ouderen?
Samenwerken, presenteren, organiseren, ICT en
werken in een werkplaats... alles komt aan bod.
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Meedenken
We vinden het belangrijk dat jij en je ouders
kunnen meedenken over ons onderwijs. We
gaan graag met jullie in gesprek om te horen
wat er goed gaat en wat er beter kan. Daarom is
er een medezeggenschapsraad, een ouderraad,
een leerlingenpanel en een ouderpanel. Ook
houden we elk jaar tevredenheidsonderzoeken.

Magister

Goed contact betekent voor ons dat
we niet alleen regelmatig contact met
jou hebben, maar ook met je ouders.
Zo kunnen we er samen voor zorgen
dat jij goed in je vel zit en dat je met
plezier naar school gaat! Daarom
houden we je ouders op verschillende
manieren op de hoogte. Bijvoorbeeld
via onze website, onze digitale
nieuwsbrief en tijdens ouderavonden.

Spreekavonden en
bereikbaarheid leraren
Na elk rapport hebben jij en je ouders de gele
genheid om met je leraren te spreken. Wanneer
je ouders tussendoor een van de leraren willen
spreken of iets willen vragen, kunnen ze altijd
naar school mailen of bellen. En omgekeerd
nemen wij natuurlijk ook contact op met je
ouders als dat nodig is!

Via Magister kunnen jij en je ouders je rooster
en cijfers bekijken. Heel handig. Zo kun je bijvoor
beeld thuis al zien of je rooster voor de volgende
dag is veranderd. Ook je ouders krijgen een
inlogcode voor Magister. Zo kunnen zij ook je
cijfers, je huiswerk en je af- en aanwezigheid zien.

Ouderavonden
Aan het begin van het schooljaar ontvangen
jouw ouders een uitnodiging voor een kennismakingsavond. Sprengeloo organiseert ook
ouderavonden over specifieke onderwerpen,
zoals beroepskeuze en 10-minutengesprekken over de voortgang op school.
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OPEN DAG

VOORLICHTINGSAVOND

DOE-MIDDAGEN

Kijk rond in het gebouw, doe

Terugkomavond voor vragen

Wil je graag ervaren hoe het is

proefjes en stel al je vragen.

Informatieavond over Mavo X-tra

om les te krijgen op Sprengeloo?

Voor jou en je ouders

Voor ouders

www.sprengeloo.nl op voor de

Dinsdag 14 januari 2020

MAVO-Xtra thema-avond op

DOE-middag!

16.30 tot 20.30 uur

woensdag 29 januari 2020

Geef je dan via onze website

om 19.30

Voor jou
Woensdag 6 november 2019
Voor jou
Woensdag 13 november 2019
Programma voor jou is gelijk aan
de andere doe-middagen (basiskader)
Woensdag 20 november 2019
Programma voor jou is gelijk aan
de andere doe-middagen (mavo)
Woensdag 27 november 2019
14.30 tot 16.30 uur (alle dagen)

Postadres
Postbus 2939
7301 EH Apeldoorn

Bezoekadres
Sprengenweg 81 in Apeldoorn
(ingang Prinses Beatrixlaan)

055 357 53 00
info@sprengeloo.nl
www.sprengeloo.nl

