HET STORMINK
DE MARKE

VMBO werkt samen
met bedrijfsleven

What’s NEX(t)?
VMBO NIEUW EXAMEN TRAJECT

Onze 7 beroepswerelden zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

What’s NEX(t) is de vernieuwde
vmbo examenaanpak op De Marke
en Het Stormink. Je hebt wekelijkse
oriëntatielessen in vmbo jaar 1 en 2.

Oriëntatie Beroeps Werelden:
OBW-les

In OBW-lessen ligt de focus op DOEN!
Ervaring opdoen in uitdagende
praktijklokalen, projecten en lessen
waarin je van alles krijgt uitgelegd,
kunt uitproberen, maken en oefenen.
Het techniekplein, schoolrestaurant,
de schoolkantine, grootkeuken,
mediaruimte en vernieuwde
praktijklokalen. In 2, 3 en 4 vmbo ga je
bovendien op bedrijfsbezoek en stage
lopen. Zo kom je er achter wat bij jou
past. Wat je leuk vindt, waar je goed
in bent, of wat je kunt worden. Veel
ruimte dus voor persoonlijk leren,
talentontwikkeling en vakmanschap.

Horeca, Bakkerij & Recreatie
Economie & Ondernemen
Mobiliteit & Transport
Bouwen, Wonen & Interieur
Produceren, Installeren & Energie
Dienstverlening & Producten
Zorg & Welzijn

Bij de 7 beroepswerelden horen
natuurlijk specifiek theoretische
vakken. Bijvoorbeeld: natuurkunde bij
de technische beroepen, biologie bij
Zorg en Welzijn enz...
In 3 en 4 vmbo krijg je in ieder geval
lessen in algemene vakken…
• Nederlands
• Engels
• Maatschappijleer
• Lichamelijke opvoeding
• … ‘een kunstvak’

De kracht van de gemengde leerweg
In 3 mavo start je met het
praktijkprogramma Dienstverlening &
Producten. Je start hiermee in 3 mavo,
en in 4 mavo kies je in welke richting je
examen doet; mavo theoretische- of mavo
gemengde leerweg.

Wat ook kan binnen de mavo

De gemengde leerweg doe je als:
• Je minder theorievakken wilt volgen
• Je ervaring in de praktijk op wilt doen
• Jij je nog verder wilt oriënteren op een
goede beroepskeuze
• Je wilt doorstromen naar een mbo
niveau 4 opleiding

Dit schooljaar 2018/19 doen
leerlingen op De Marke voor het
eerst vmbo eindexamen (basis
kader en mavo) met een
What’s NEX(t) vakkenpakketkeuze
uit 7 beroepswerelden.

Hou jij van sport en bewegen,
of juist van muziek, techniek of tekenen?
Daar is ruimte voor. Je kunt je eigen
examenpakket samenstellen in overleg
met je mentor of de decaan. Laat je
adviseren. Zeg wat je wilt en leuk vindt.

Basis-kader: doen wat bij je past

Kort gezegd: jij kiest uit 7 vmbo
beroepswerelden de mix van vakken die
het best bij jou past én waar je goed in
bent. Dat is het doel en uitgangspunt. Je
bouwt zelfvertrouwen op en leert kiezen
voor wat je echt kunt en wilt. Dit geeft je
in 4 vmbo bij je eindexamen de grootste
kans van slagen. Daarna kun jij met
een waardevol vmbo diploma dóór naar
MBO vervolgonderwijs.
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